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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. ________/ 2008


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie 

Informatívnu správu o priebehu projektu „ Progresívne opatrenia pre spoločnosti / firmy/
na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit “








Dôvodová správa


Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 119/2008 predkladá prednosta Mestského
úradu predmetnú informatívnu správu na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo Žiline.


























Informatívna správa


Projekt „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov- Benefit“ bol zahájený 1. 9. 2008 po obojstrannom podpise zmluvy medzi koordinátorom projektu Austrian Mobility Research FGM-AMOR a Výkonnou agentúrou pre konkurencieschopnosť a inováciu (EACI).
Dňa 11.-12. 9. 2008 sa v Grazi uskutočnilo prvé stretnutie všetkých partnerov zapojených do projektu.  Míting bol organizovaný koordinátorom projektu a zúčastnilo sa ho 20 projektových manažérov z ôsmich európskych krajín. Mesto Žilina na stretnutí zastupovali Mgr. Katarína Wecková a Ing. Ján Šimko. Najdôležitejšími cieľmi mítingu bola prezentácia pracovných balíkov (WP) projektu a oboznámenie sa s úlohami jednotlivých partnerov pri napĺňaní čiastkových cieľov, spoznanie východiskovej situácie  a dopravných problémov partnerských miest, či naplánovanie harmonogramu aktivít na najbližších šesť mesiacov. Na celé obdobie trvania projektu je naplánovaných sedem projektových stretnutí. Najbližší míting sa uskutoční 5.- 6. 3. 2009 v Žiline.  
Prvé mesiace projektu sú zamerané na pracovný balík č. 2 Koncepcia a angažovanie. Jeho cieľom je naplno využiť existujúce poznatky a skúsenosti z oblasti manažmentu dopravy, zvyšovanie povedomia a vytvorenie priaznivých podmienok pre úspešnú implementáciu v každom partnerskom meste. Jednou z podmienok úspešnej realizácie spomínaných cieľov je vytvorenie odborného poradného fóra. Zasadať by  malo každých šesť mesiacov. Zámerom stretnutí tohto fóra je diskutovať o forme, implementácii a dopadoch aktivít na lokálnej úrovni.  S úmyslom zostaviť poradný orgán z ľudí pokrývajúcich široké spektrum pôsobnosti v oblasti dopravy, predstavili sme projekt Benefit 25. 9. 2008 na zasadnutí  komisie dopravy a správy mestských komunikácií Mestského zastupiteľstva v Žiline a oboznámili sme členov komisie s úlohou poradného fóra. Svojím podpisom do prezenčnej listiny nám vyjadrili súhlas s ich zaradením do odborného poradného orgánu projektu. Na zasadanie komisie sme prizvali aj vybraných hostí, ktorých účasť v poradnom fóre bude prínosom. Ide o Ing. I. Gubalu (DPMŽ), Ing. V. Baránka (MsÚ v Žiline), Ing S. Šestákovú (VÚD, OZ Mulica) a Ing. J. Paľa (ŽU). Nasledujúce stretnutie poradného fóra sa uskutoční začiatkom roka 2009.
Ďalším balíkom, ktorého aktivity prebiehajú počas celého trvania projektu, je pracovný balík č. 5 Komunikácia a diseminácia. Jeho zameraním je šírenie poznatkov a informácií čo najširšiemu spektru prijímateľov, komunikácia s hlavnými cieľovými skupinami a kľúčovými aktérmi prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov. Medzi dôležité výstupy WP 5 patrí napr. webová stránka projektu, elektronické noviny, plagáty, pohľadnice, letáky, brožúry a podobne. V súčasnosti  prebieha príprava letáku, obsahujúceho primárne informácie o Benefite v slovenskom a anglickom jazyku. 
Časť rozpočtu je vyčlenená i na prezentáciu projektu, jeho priebehu a výsledkov v lokálnej tlači. Prvý článok, podávajúci základné informácie širokej verejnosti  žilinského regiónu o projekte a jeho cieľoch, bol uverejnený v Žilinskom echu a Mojej Žiline. Tlačová správa bola uverejnená i na stránke mesta www.zilina.sk.
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