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Shrnutí newsletteru č. 3 PIMMS CAPITAL, který je v plné anglické verzi dostupný na www.pimms-capital.eu

PIMMS CAPITAL je zvláštní typ projektu INTEREG IVC s jednoduchým cílem: „zavést“ dobré praktiky
do politik 12 partnerských regionů. Jejich cílem je přenést dobré zkušenosti mezi regiony a ovlivnit
regionální dopravní a investiční politiky ve prospěch udržitelné dopravy. Specifickým cílem je čerpat
prostředky na tyto převzaté dobré praktiky z programů financovaných Evropskou unií, zejména z ERDF,
ale partneři se také zaměří na další možnosti financování.
V tomto závěrečném newsletteru jsou podávány informace o poslední etapě projektu: každý region
připravuje Regionální akční plán – konkrétní návrh pro přenos identifikovaných dobrých praktik za
pomoci regionální politiky EU a strukturálních fondů.
V předchozích etapách projektu partnerské regiony:
* uskutečnily “exportní studijní cesty” do tří dalších regionů, aby se zabývaly potenciálními dobrými
praktikami, které jsou již v realizaci a úspěšně fungují;
* uspořádaly „importní workshop“ k diskusi s kolegy z exportujících regionů (obvykle v rodném jazyce
hostitelů) na téma, jak by dobré praktiky mohly být implementovány a přizpůsobeny na místní
podmínky v regionu;
* zapojily další relevantní regionální instituce
Pak nastala nejtěžší část projektu! Byl schválen „vzor“ akčního plánu, vhodný pro použití ve všech 10
členských zemích, od sebe v mnoha ohledech s odlišnou situací. Partneři pak dále spolupracovali se
svými kolegy v regionu, aby rozvíjeli konkrétní návrhy. Tyto návrhy pak byly prezentovány a
předkládány ke schválení Řídícímu orgánu daného programu, financovaného z ERDF.
Projekt se potýkal se dvěma problémy:
1. ve třech členských zemích (Řecko, Maďarsko a Velká Británie) byla provedena reorganizace jejich
regionálních struktur, takže bylo naprosto nereálné obdržet požadovaný oficiální souhlas.
2. regionální akční plány byly připravovány na samém konci současného programového období EU
2007-2013, kdy v mnoha případech nejsou k dispozici žádné finanční prostředky z programů,
financovaných z ERDF.
Přesto můžeme informovat o velmi zásadním úspěchu:
* Všechny regiony podepsaly Prohlášení k Řízení mobility
* Všechny regiony uznaly význam udržitelné dopravy pro další programové období EU 2014-2020
* 6 regionů uskutečnilo konkrétní plány pro realizaci a financování aktivit v oblasti udržitelné mobility
v současném období (2007-2013) za využití ERDF a/nebo národních zdrojů
* 2 regiony „importovaly“ dobré praktiky, které nevyžadovaly žádné financování.
Prohlášení k řízení mobility a shrnutí každého Regionálního akčního plánu (v angličtině) je dostupné na
webových stránkách: www.pimms-capital.eu
Další podrobnosti najdete v anglické verzi Newsletteru 3 a na stránkách: www.pimms-capital.eu.

PIMMS CAPITAL je dvouletý projekt, financovaný
z programu Evropské komise INTERREG IVC. 12 regionů
plánuje přenést osvědčené postupy v udržitelné dopravě
do svých ERDF Operačních programů. PIMMS CAPITAL
je také členem sítě Fast Track, která je součástí iniciativy
Evropské komise „Regiony pro hospodářskou změnu“.
Vedoucím partnerem projektu je veřejná dopravní
organizace ve Frankfurtu traffiQ.
Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, pomáhá evropským
regionům spolupracovat, sdílet zkušenosti a osvědčené postupy v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a
prevence rizik. Kromě 302 mil. EUR určených na financování projektů, jsou k dispozici také znalosti a potenciální řešení
z evropských regionů.

