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Urban Innovative Actions

• honlap: http://www.uia-initiative.eu/en

• Városi önkormányzatok (>50.000 fő) és köréjük
szerveződő innovatív együttműködések

• 12 témakör

• 80% ERFA-támogatás, max. 5 millió EUR
projektméret
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http://www.uia-initiative.eu/en


Urban Innovative Actions
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1. felhívás (2015. ősze): 378 pályázat > 17 nyertes projekt

2. felhívás (2016. ősze): 206 pályázat > 16 nyertes projekt

3. felhívás (2017. ősze): 184 pályázat (elbírálás folyamatban)

4. felhívás (2018. ősze): 4 témakör, előkészítés alatt



projektméret

UIA SASMob projekt
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Projektméret: 3.259.220,35 € (ERFA: 80%, 2.607.376,28 €)

Projektidőszak: 2018. február 1. – 2021. január 31.

Vezető Partner: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekthonlap: http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged
http://www.sasmob-szeged.eu/

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged
http://www.sasmob-szeged.eu/


A „Szövetség”
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Az „Okos Szövetség” pillérei

SASMOB Pledge

SMART

IT JOB:

vállalati mobilitás-

tervezés, kivitelezés,

fejlesztések, játékok

– online platform

IT URBAN:

városi tanácsadás, CO2

kibocsátás-csökkentés,

Bike2Work, car-sharing,

gamification, parkolás-

menedzsment, stb.

IT TRANS:

dinamikus, real-

time forgalom-

mérés, kapacitás-

optimalizálás

SASMOB Response
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Foglalkoztatói előnyök
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• Munkahelyi mobility-health (egészséges életmód) program kidolgozása szakértők bevonásával

• Képzés és felkészítés nyújtása a cég kijelölt mobilitásért felelős munkatársának

• IT alapú rendszer és telefonos applikáció ingyenes használata: felmérés, adatgyűjtés, tájékoztatás,
játékos szemléletformálás

• Párbeszéd mobilitási szolgáltatókkal: kiemelt szolgáltatói csomagok, kedvezmények, igényekhez
igazított járatmenedzsment

• Párbeszéd a várossal: infrastrukturális és soft fejlesztési igények gyors feldolgozása, visszacsatolása

• Kisebb fejlesztések, beruházások megvalósítása projekten belül (pl. fedett bicikliparkoló, javítóblokk,
kerékpár-utánfutók, biciklis felszerelések)

• Tudásmegosztásban való részvétel: ötletek, jó példák megismerése, szakmai utak, konzultációk,
mobility reggelik, szakmai egyeztetések

• Projekt kommunikációjához való hozzájárulás, szegedi marketing

eseményeken való szereplés



Várt eredmények, indikátorok
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Vállalati kultúra fejlődése:

• munkába-járási és távmunka-megoldás 7 cégnél, 16 további cég csatlakozik az
együttműködéshez,

• az érintett dolgozók 30%-a használja a mobilitási app-ot, 20%-uk carpooling megoldást, 5%-uk
távmunkában dolgozik.

Lakossági utazási szokás-formálás:

• elmozdulás a fenntartható közlekedési módok fele, egyéni gépjárműhasználat csökkenése,

• 1.000 regisztrált felhasználó a mobilitási app-ban.

Igényekhez igazodó fenntartható közlekedés:

• közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségi szint javulása,

• közösségi közlekedés kihasználtságának növekedése.

Mérséklődő mobilitási lábnyom:

• energia-felhasználás és CO2 kibocsátás, egyéni gépjármű-használat 

csökkenése,

• gyaloglással és kerékpározással elégetett kalóriák növelése.



Köszönöm a figyelmet!

Pázmány Péter

közlekedési referens

Szeged MJV Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési Iroda

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

e-mail: pazmany.peter@szeged.eu

tel: +36-62/564-020

mailto:pazmany.peter@szeged.eu

