
Green in motion

WAT IS U-MOB LIFE?

U-MOB LIFE is een Europees project mede gefinancierd door 
het LIFE-programma van de Europese Commissie. Het is gericht 
op het creëren van een universitair netwerk voor de uitwisseling 

en overdracht van kennis om duurzame mobiliteit tussen 
Europese universiteiten te bevorderen. Dit netwerk zal dienen 

als een instrument om de vermindering van de CO2-uitstoot te 
stimuleren onder universiteiten.
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WAAROM U-MOB LIFE?

De EU-strategie voor de stedelijke 

ontwikkeling probeert het evenwicht 

tussen de verschillende transportsystemen 

te wijzigen in het voordeel van duurzame 

vervoersmodaliteiten. Universiteiten zijn een 

belangrijk onderdeel van het transportsysteem 

omdat ze dagelijks duizenden verplaatsingen 

genereren.  

Universiteiten zijn ook een krachtig instrument 

om het EU-beleid nu en in de toekomst uit te 

voeren, omdat zij in staat zijn om beslissingen 

te nemen ten aanzien van onder andere:

• De ruimtelijke omgeving.

• De infrastructuur en diensten binnen de 

campussen.

• Het werk / studie rooster van studenten en 

medewerkers population.

DOELEN

De specifieke doelstellingen van het U-MOB LIFE-project zijn:

• De bewustwording van de noodzaak van het terugdringen van de CO2-uitstoot van 
de Europese universiteiten, en van de belangrijke rol van de universiteiten als onderwijs 
instrument voor de huidige en toekomstige generaties.

• Het creëren en consolideren van een “Europees universitair netwerk voor duurzame 
mobiliteit” met als doel de overdracht van de best practices tijdens en na het LIFE project.

• Het communiceren en uitwisselen van kennis over de best practices m.b.t. duurzame 
mobiliteit op  universiteitscampussen tussen EU-universiteiten.

• Het bevorderen van de persoon van “Sustainable Mobility Manager” bij Europese 
universiteiten; het ontwikkelen van een cursus voor Mobility Managers.

• Definiëren en implementeren van best practices aan de Europese campussen om de 
CO2-uitstoot tijdens en na het project te verminderen.

• Bevorderen van de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsbeleid tussen overheden 
en vervoerbedrijven.

UNIVERSITEITEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE ROL IN HET ONDERWIJZEN VAN DE BURGERS 
EN DE PROFESSIONAL VAN DE TOEKOMST; 
ZE ZIJN EEN KRACHTIGE MOTOR VAN VERANDERING!

DOE MET ONS MEE! 

Alle Europese universiteiten worden uitgenodigd om mee te doen 
met het U-Mob LIFE netwerk voor duurzame mobiliteit op de universiteit. 

Als onderdeel van het netwerk, zullen uw belangrijkste voordelen zijn:
• Toegang tot de beste en meeste innovatieve mobiliteit maatregelen 

op campussen in heel Europa
• Toegang tot het U-MOB LIFE mobility manager cursus
• Ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van het duurzaam 

mobiliteitsplan voor uw campus
• Toegang tot de verspreiding tools waarmee u uw duurzame initiatieven mobiliteit
• Aandeel van de bezorgdheid en kennis op het gebied met andere

U-MOB LIFE IN EEN NOTENDOP:

Duur: 5 jaar. 2016/01/07 - 30/06/2021

Budget: 1.329.427 € - 60% gefinancierd 
door het LIFE-programma. 

Partnership: 6 partners uit 4 Europese 
landen: Spanje, Nederland, Italië, Polen
4 universiteiten - 1 adviesbureau - 1 
stichting

Project activiteiten: 

• Het verzamelen van best practices 

over duurzame mobiliteit voor 

universiteiten

• Oprichting van het eerste U-MOB 

netwerk van universiteiten voor 

duurzame mobiliteit

• Oprichting van de U-MOB training 

voor duurzame mobility managers

• Implementatie van duurzame 

mobiliteits plannen bij U-Mob netwerk 

van universiteiten

• Uitbreiding van het U-MOB-netwerk

Project evenementen:

• 1 U-MOB LIFE Europese conferentie 

in Barcelona, Spanje

· Save the date! 1e week van maart 

2017

• 2 U-MOB LIFE Europese conferentie 

in Krakau, Polen

• 3 U-MOB LIFE Europese conferentie 

in Bergamo, Italië

U bent ook uitgenodigd om deel te 

nemen aan onze eerste Europese 

Conferentie, die zal worden gehouden 

op de  Universitat Autònoma de 
Barcelona, maart 2017. 

info@u-mob.eu


