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REGIO-MOB  
Międzyregionalne nabywanie wiedzy 
w kierunku zrównoważonej mobilności w Europie  
 
 



Położenie Niepołomic 

Problemy transportowe:  
• „american dream” 
• Położenie w aglomeracji krakowskiej 
• Źródła podróży dwukierunkowe (do Krakowa i do Niepołomic) 



Idea projektu REGIO-MOB 

Promowanie zrównoważonej mobilności w Europie: 
 wpływ na istotne instrumenty w danym regionie i przyczynianie się do ich poprawy 

oraz uzyskanie racjonalnego efektu w wyniku wzajemnej współpracy 
międzyregionalnej 

Proces uczenia się, wymiana wiedzy 
oraz wdrażanie przykładów dobrej 
praktyki 

Stymulowanie zrównoważonej 
mobilności 

Podjęcie zintegrowanego podejścia 
do opracowania planów mobilności z 
uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych ale też 
ekonomicznych i społecznych 

Potencjalne korzyści wynikające z 
transmisji technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych jako kluczowe 
czynniki wpływające na innowacje i e-
commerce w sektorze 

Pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz 
tworzenie miejsc pracy w kontekście 
zrównoważonej mobilności  

Zapewnienie zaangażowania kluczowych 
podmiotów w procesie zarówno  
regionalnym i międzyregionalnym 



 
REGIO-MOB  
Międzyregionalne nabywanie wiedzy 
w kierunku zrównoważonej mobilności w Europie  
 
 Partnerzy:  

• Andaluzyjski Instytut Technologii (Andalusian Institute of Technology) – 
główny Partner - Hiszpania  

• Instytut Ruchu i Transportu w Lublanie (Institute of Traffic and Transport 
Ljubljana) - Słowenia) 

• Regionalne Stowarzyszenie Gmin z Lazio (Regional Association of Lazio 
Municipalities – Anci Lazio) - Włochy 

• Gmina Niepołomice - Polska (list poparcia – UMWM)  

• Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodnia Oltenia 
(Regional Development Agency Southwest Oltenia) - Rumania  

• Region Macedonia Zachodnia (Region of Western Macedonia) - Grecja  
• Partnerstwo w transporcie – Południowo-wschodnia Szkocja 

(Southeast Scotland Transport Partnership) - Wielka Brytania 
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Faza 2: 
Realizacja 

24 miesiące 

Faza 1: 
Nauka 

24 miesiące 

Całkowity budżet projektu: 1.340.220 Euro – FEDR: 1.139.188,53 € 

 

Całkowity budżet Gminy Niepołomice:  

148,315.00 Euro – ERDF: 126,067.75 Euro  



Etap 2 :  
Wymiana 

doświadczeń 
12 miesięcy 

Etap 1:  
Ocena na poziomie 

regionalnym 
6 miesięcy 

Etap 3: 
Przygotowa

nie do 
zmian 

6 miesięcy 



Monitoring & FOLLOW UP 
24 miesiące 

Spotkania grupowe (dyrektorów i pracowników) 



 Działania regionalnej grupie interesariuszy 
 
 



Zestawienie jednostek samorządu terytorialnego  
uczestniczących w projekcie oraz firm  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Transportu i Komunikacji  
Departament Polityki Regionalnej 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

Miasto Kraków  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 
Krakowie 

Koleje Małopolskie sp. z o.o.; 

Przedstawiciele Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

prywatny przewoźnik Mat-Bus; 



 REGIO-MOB w regionie Gmina Niepołomice 

1 regionalna analiza SWOT  w zakresie mobilności w miastach 

9 spotkań grup roboczych  w trakcie realizacji projektu 



 REGIO-MOB w regionie Gmina Niepołomice 
 

Cel stworzenia grupy interesariuszy w regionie 
Gminy Niepołomice: 

• Identyfiakcja najlepszych praktyk realizowanych na poziomie regionalnym 
(woj. Małopolskie, region wokół m. Niepołomice) w celu promowania 
zrównoważonej, skoordynowanej, bezpiecznej mobliności; 

• Przegląd Istniejących Planów (Strategii) Mobilności wykonanych na 
różnych szczeblach administracji, umożliwiając jednocześnie 
zaproponowanie zmian polegających na ujednoliceniu tych dokumentów 

• Wymiana najleszych praktyk z innymi regionalnymi uczestnikami projektu 
REGIO-MOB, w celu wyselekcjonowania tych najbardziej obiecujących, 
aby mogły być wdrożone w polityce zmian; 

• Przygotowanie wskazówek i zaleceń w celu poprawy Systemu Transportu 
Zbiorowego w regionie. 

Działania w ramach grup roboczych 
Prace skoncentrowane będą na części regionu i obejmować będą swoim zakresem prace studialne, związane z 

nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi (m.in. zjazd z autostrady A4, uruchomienie kolei aglomeracyjnej, budowa 
parkingów P&R) czy rozrastające się Strefy Inwestycyjne w regionie. 



 Etap wymiany doświadczeń: 

Podczas warsztatów prezentacje 2 dowolnych praktyk  

Wymiana doświadczeń zidentyfikowanych i 
uporządkowanych poprzez warsztaty i wizyty studyjne   



• SKA (szybka kolej aglomeracyjna) z systemami P&R 

• BIOGAZ z zamkniętego składowiska  

• ECODRIVING  

• DOBRE PLANOWANIE podczas wykorzystania ciężkiego sprzętu 

• TELE-BUS (Kraków)   

 

Dobre praktyki zdiagnozowane w regionie  
Niepołomic: 



• SKA (szybka kolej aglomeracyjna) z systemami P&R 

• BIOGAZ z zamkniętego składowiska  

• ECODRIVING  

• DOBRE PLANOWANIE podczas wykorzystania ciężkiego sprzętu 

• TELE-BUS (Kraków)   

 

Dobre praktyki zdiagnozowane w regionie  
Niepołomic: 



 ITALY:  
 ECOTRIP. 
 RPAD SAFETY PLAN. 
 CARTH-MR. 
 PASTA. 
 LIMIT4WeDa. 
 RETROFIT. 

 POLAND:  
 FAR. 
 BIOGAS. 
 ECODRIVING. 
 GOOD PLANNING. 
 TELEBUS. 

 SLOVENIA:  
 ELECTRO-TRIP. 
 CONCEPT AND STRATEGY. 
 PARK AND RIDE. 
 IDENTIFICATION CARDS. 
 STUDENTS. 
 SUMPS. 

 ROMANIA:  
 CAR-SHARING. 
 EBIKE NET. 
 HYPERION. 
 RING ROAD DRA. 
 RING ROAD TARGU. 
 COORDINATION. 

 GREECE:  
 EGNATIA MOTORWAY. 
 ROAD TRAFFIC ACCIDENT DATA. 
 WILDLIFE OBSERVER NETWORK. 
 PLANNING WASTE TRANSPORT. 
 GREEN EMOTION. 

 UNITED KINGDOM:  
 FLOW CENTER. 
 GREEN WAYS. 
 PARK AND RIDE. 
 QUEUE MANAGEMENT. 
 BUS REAL TIME. 

 GRANTS. 
 TRANSPORT STRATEGY. 
 THISTLE CARD. 
 TRIPSHARE. 
 CYCLE.  

 SPAIN:  
 REGIONAL LAW. 
 COORDINATION. 
 TECHNOLOGICAL NETWORK. 
 BUS+BIKE. 
 INTERMODAL TITLE. 

 

43 best 
practices 

Rezultaty BP’s  
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 Wyniki na etapie projektu 

 

Wpływ na 7 instrumentów politycznych 

 

 

7 grup roboczych utworzonych wraz z lokalnymi podmiotami w 
każdym zaangażowanym regionie  

  

7 Regionalnych planów mobilności nowo rowiniętych lub 
ulepszonych 

 

14 przykładów  dobrych praktyk (spośród 35 zidentyfikowanych)  

 

Co najmniej 308 osób będzie rozwijać swoje zdolności zawodowe 
ze względu na swój udział w działaniach projektu, wliczając 
partnerów oraz zaangażowane lokalne podmioty 
 

 



 Action plan 

Regionalny plan mobilności 
stanowi modelowe rozwiązanie  
(tzw. dobrą praktykę),   
a zatem planowanie  
zrównoważonej  
mobilności w odniesieniu do 
innych regionów może odbywać 
się w o oparciu o zdefiniowane w 
nim działania, których zakres 
winien być skorygowany i 
dopasowany do konkretnych 
uwarunkowań lokalnych. 



Wojciech Biernat 
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice  
wojciech.biernat@niepolomice.eu   
www.niepolomice.eu  

Dziękuję za uwagę  
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