
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Forma prawna wnioskodawcy: 

Publiczna instytucja badawcza (v.v.i.) 

Osoba kontaktowa 

Ing. Markéta Novotná, Grant Office CDV 

Telefon:  

tel. 541 641 702, 725 552 150 
Email:  
marketa.novotna@cdv.cz 

Tytuł propozycji projektowej: 
 

Program edukacyjny na temat planowania transportu i modelowania transportu  
 

Zwięzły opis propozycji projektowej: 

Długość trwania projektu – 2 lata. 

Program edukacyjny w dziedzinie strategicznego planowania transportu, przeznaczony dla 

urzędników odpowiedzialnych za planowanie transportu oraz polityków. 

Baza informacji, metod i trendów w dziedzinie strategicznego planowania transportu znajduje się 

dopiero w fazie rozwoju, a popularyzacja informacji jest niezintegrowana i fragmentaryczna. 

Realizacja projektu ma na celu zintegrowanie bazy informacji z dziedziny planowania transportu na 

CZ – PL terytorium przygranicznym. Projekt ma potencjał podniesienia jakości dokumentacji 

przetargowej zamówień publicznych w dziedzinie transportu (np. na modele transportu, badania w 

dziedzinie zachowań transportowych, plany generalne transportu, plany mobilności miejskiej itp.), 

ponieważ umożliwi on osobom kompetentnym ocenę projektu nie tylko na podstawie ceny, ale 

również w sposób kompleksowy i profesjonalny, na podstawie informacji. 

Najważniejsze przedmioty edukacji: NOWOCZESNE PLANOWANIE TRANSPORTU z naciskiem 

na poziom strategii i planowania - nie będzie zorientowane na ZARZĄDZANIE RUCHEM 

(komunikacja miejska, komunikacja publiczna, komunikacja drogowa itp.). 

Planowane zakresy nauczania: (w nawiasie przed tekstem znajduje się liczba planowanych 

seminariów): 

 O1: (1-2) komunikacja ze społeczeństwem 

 O2: (2) zarządzanie projektami typu Plan zagospodarowania przestrzennego, Plan 

generalny transportu, opracowanie studyjne możliwości aplikacji w dziedzinie 

transportu itp. 

 w roli podmiotu opracowującego (dostawcy) opracowania studyjnego 

 w roli podmiotu zlecającego (sponsora) opracowania studyjnego 

 O3: (1-2) zlecanie zamówień publicznych w dziedzinie opracowań studyjnych 

planowania transportu, czyli jak zapewnić wysoką jakość opracowania 

 O4: (1-2) trendy w zakresie transformacji w administracji publicznej/innowacji w 

administracji publicznej (integracja departamentów np. MPO w USA, agenda lokalna 

21, smart cities itp.) 

 O5: (2) nowoczesne metody modelowania transportu (różnica między pomiarami 

profilowymi a modelem transportu; klasyczny 4-fazowy model w porównaniu do  4-

fazowego modelu w połączeniu z modelem activity-based) 

 O6: (5) nowe metodologie/idee w zakresie planowania transportu i powiązanych 

dziedzinach (transport, planowanie przestrzenne, analizy demograficzne, środowisko 



                                                                                            

  

naturalne, polityka regionalna, rozwój i urban economy) 

 O7: (2) źródła danych do modelowania transportu i planowania transportu (dane 

prymarne – badania; dane sekundarne (inne instytucje) i dane tercjarne (modele); 

dane powszechnie dostępne) 

W sumie 14 do 17 seminariów. 

Forma nauczania: 

 seminaria/warsztaty (cały dzień; pół dnia) 

 wycieczki do instytucji i miast → przykłady dobrej praktyki 

 strona internetowa + materiały fachowe + zapis video/audio z seminariów i 

wycieczek 

Grupę docelową stanowią urzędnicy samorządów i miast powiatowych, którzy zajmują się 

transportem i jego rozwojem strategicznym. Ponadto wójtowie lub inni zarządcy samorządów 

lokalnych, ponieważ kwestie transportu często stanowią temat silnie uwarunkowany politycznie; 

seminaria w ramach projektu zapewnią argumenty dla zrównoważonego rozwoju infrastruktury 

transportowej i stanowić będą narzędzia obiektywnej oceny działań. 

 

Miejsce realizacji projektu:  

 

PL i CZ 

Partner:  

Uniwersytet lub instytucja badawcza po stronie polskiej 

Zakładany zasięg współpracy z partnerem zagranicznym: 
  

Zakładany jest równomierny podział działań między obu partnerów, w zależności od doświadczeń w 

poszczególnych dziedzinach. 

Cel i produkty projektu:  

Długotrwałym celem projektu jest umożliwienie osobom kompetentnym podejmowanie 

świadomych, opartych na informacjach decyzji w zakresie kwestii strategicznych dotyczących 

transportu. Celem jest również zbudowanie efektywnej administracji publicznej poprzez 

zwiększenie poziomu informacji i jakości usług świadczonych w interesie publicznym. Kolejnym 

celem jest zunifikowanie bazy informacji wiedzy w regionach przygranicznych RCz i PL, co 

umożliwi zrównoważenie ich rozwoju w dziedzinie transportu i przyczyni się do poprawy spójności 

społecznej i terytorialnej regionu. Jednym z celów projektu jest również poprawa jakości 

współpracy między regionami przygranicznymi w dziedzinie transportu oraz wymiana know-how, 

zwłaszcza poprzez realizację wycieczek, mających na celu zapoznanie się z przykładami dobrych 

praktyk i nawiązanie kontaktów między osobami kompetentnymi, za pośrednictwem wspólnej 

edukacji. W przypadku aplikacji wiedzy w praktyce, projekt przyczyni się również do podniesienia 

atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców i podmiotów ekonomicznych. 

Konkretne mierzalne produkty: 

 Liczba przeszkolonych osób. 

 Opublikowane materiały edukacyjne, zapisy wykładów, aplikacje online z 

materiałami studyjnymi. 

 Pisemna reakcja zwrotna od przeszkolonych osób. 

Wstępne oszacowanie kosztów:  
 

CDV – 5 mln. CZK 

Partner – 5 mln. CZK  

Charakterystyka kosztów (wynagrodzenia, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  

Zostanie finalnie rozstrzygnięta, w zależności od uzgodnionych działań z partnerem. Zakładamy 



                                                                                            

  

koszty wynagrodzeń, koszty usług, stworzenia strony internetowej itp. 

 

Stan przygotowania projektu: 

Przygotowana propozycja projektowa. 

 

 


