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procházejících

Projekt RUMOBIL si klade za cíl zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné
dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými
změnami, a nalézt inovativní řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci
dopravních politik pro tyto regiony.
Projekt byl připraven konsorciem 13 partnerů pod vedením Spolkového ministerstva
regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska a zahrnuje následující klíčové aktivity:
1) Řízení projektu
Aktivita zahrnuje řízení projektu jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci
realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, vč. podávání
zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg
CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina),
složená ze zástupců všech projektových partnerů.
2) Komunikace a šíření poznatků
Cílem této aktivity je zajištění šíření výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým
skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace
s využitím různých prostředků, jako jsou internet, newslettery, informační brožury,
články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována
též doprovodná mediální kampaň vč. mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní
návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.
3) Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a
řešení pro periferní regiony
Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu
v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně
venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a
studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována
doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí
v partnerských regionech.
4) Pilotní aktivity k ověření navržených řešení
V rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování navržených inovativních
přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných
v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci
fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky
budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů
v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe
přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.
Kraj Vysočina se bude ve spolupráci s ostatními projektovými partnery podílet na všech
aktivitách projektu. Jeho klíčovou aktivitou bude pilotní akce spočívající v zavedení a
zkušebním provozu nové linky veřejné dopravy, která bude řešit napojení vybrané okrajové

části regionu na páteřní dopravní síť, s cílem prověřit skutečnou poptávku po této lince
v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou.
Projekt RUMOBIL je realizován v období 1. 6. 2016 – 31. 5. 2019 v rámci programu
Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a spolufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj.
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