
 

 

 

 

 

 

CE243 - SOLEZ 

Inteligentné riešenia na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík 

na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ  

Základné informácie o projekte 

 

Dotačná schéma: Interreg CENTRAL EUROPE  

Programová priorita: 2. Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE 

Špecifický cieľ programovej priority: 2.3 Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských 

oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2  

Začiatok realizácie: 1. jún 2016 Koniec realizácie: 30. máj 2019 Dĺžka realizácie: 36 mesiacov 

Celkové výdavky: 1 933 734,00 €  Príspevok z ERDF: 1 604 562,40 € 

Partneri projektu: Mesto Vicenza (IT) – Vedúci partner 

Mesto Dubrovník (HR)  

Univerzita v Záhrebe, Fakulta elektrotechniky (HR)  

Centrum dopravného výskumu (CZ) 

Koordinátor juhomoravského systému integrovanej verejnej dopravy (CZ)  

Mesto Graz (AT) 

Združenie Panónska obchodná sieť (HU)  

Mesto Turín (IT)  

Mesto Gdaňsk (PL)  

Mesto Žilina (SK)   

 

Zhrnutie projektu 

Väčšina európskych miest sa rozrástla okolo identifikovateľného centra, v ktorom je koncentrovaný obchod, 

zábava, nakupovanie a politická moc. V dôsledku uvedeného sú mestské centrá zodpovedné za relevantnú 

časť dopravy do/z iných mestských oblastí a ďalších oblastí, kde sa každoročne rozširuje fenomén 

urbanizácie, spôsobujúci nárast dopytu po doprave. 

Na riešenie tohto fenoménu môžu byť využité viaceré nástroje, k akým sa zaraďujú napríklad reštrikčné 

politiky, lokalizácia a spoplatnenie parkovania či zlepšenie služieb v oblasti verejnej dopravy.  Každý z týchto 

prístupov má však svoje pozitíva i negatíva, ktoré musia byť starostlivo vyhodnotené tak, aby bolo možné 

identifikovať najefektívnejšiu skupinu riešení pre každú funkčnú mestskú oblasť.   

Projekt SOLEZ spája mestá, ktoré do rôznej miery vyvíjajú snahy o implementáciu nízkouhlíkových riešení 

v oblasti mobility, vďaka čomu bude možné vylepšiť ich stratégie a vyvinúť inteligentné služby a produkty 

týkajúce sa konceptu nízkoemisných zón vo funkčných mestských oblastiach. Aktivity projektu budú 

zohľadňovať potreby lokálnej administratívy, obyvateľov, turistov a súkromných prevádzkovateľov, pričom ich 

výsledkom bude: 
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- Zvýšený dialóg s kľúčovými záujmovými skupinami o reštrikčných politikách prostredníctvom 

definovania a implementácie vhodných kolektívnych stratégií a iniciatív na zaangažovanie 

záujmových skupín;  

- Návrh, vývoj a pilotná aplikácia inovatívnych služieb a riešených založených na IKT, podporujúcich 

nízkoemisné zóny a iné reštrikčné politiky, pričom cieľom bude podpora redukcie negatívnych 

vedľajších efektov týchto opatrení.  

Vďaka vyššie uvedenému SOLEZ prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej únie v oblasti redukcie dopravy vo 

funkčných mestských oblastiach, ku zlepšeniu kapacít predstaviteľov samospráv pre plánovanie v oblasti 

nízkouhlíkovej mobility a ku zvýšeniu prijateľnosti navrhovaných opatrení.  

 

Očakávané výsledky 

 Zvýšené vedomosti a skúsenosti partnerov v oblasti prístupov pre efektívne zavedenie nízkoemisných 

zón: bude uskutočnený kompletný prieskum relevantných skúseností s nízkoemisnými zónami a inými 

reštrikčnými schémami v stredoeurópskych a iných európskych mestských oblastiach, pričom budú 

identifikované najefektívnejšie prístupy a budú vyvíjané snahy o pochopenie dôvodov vyššieho či 

nižšieho úspechu pri uplatňovaní týchto opatrení.  

 

 Zvýšený dialóg s kľúčovými záujmovými skupinami o definovaní a implementácii politík zameraných 

na kontrolu vstupu: v zúčastnených mestských oblastiach budú uplatňované vhodné kolektívne 

stratégie a iniciatívy na zahrnutie záujmových skupín, na zvýšenie zapojenia sa záujmových skupín 

zo súkromného sektora a občianskej spoločnosti do iniciatív v oblasti nízkouhlíkovej mobility a riešení 

na vytvorenie nízkoemisných zón. Uvedené povedie k zvýšenej prijateľnosti a následne aj k zvýšenej 

efektívnosti uplatnených opatrení.  

 

 Inovatívne služby a riešenia založené na IKT, ktoré budú podporovať implementáciu politík v oblasti 

nízkoemisných zón a iných súvisiacich oblastiach vo funkčných mestských oblastiach: v rámci 

projektu bude za úzkej spolupráce s lokálnymi záujmovými skupinami vyvinutý súbor rôznych IKT 

riešení, ktoré budú testované v rôznych partnerských mestách. Ich cieľom bude zvýšiť prijateľnosť 

a zredukovať negatívne vedľajšie efekty politík na vytváranie nízkoemisných zón a iných reštrikčných 

politík. Hlavné témy, ktoré budú riešené: prístup k parkovaniu, multimodálny transport tovarov do/z 

nízkoemisných zón, využívanie a propagácia čistej dopravy. 

 

Kontakty:  

 Mesto Žilina – Odbor dopravy, Oddelenie mobility 

  Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika 

  Tel.: +421 908 918 972, E-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk, Web: www.zilina.sk  

 

 

Link:  http://www.interreg-central.eu 

 https://twitter.com/SOLEZproject 

 https://www.facebook.com/InterregCE   
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