
Green in motion

CZYM JEST PROJEKT U-MOB LIFE

U-MOB LIFE jest europejskim projektem współfinansowanym 
przez program LIFE Komisji Europejskiej. Celem projektu jest 

stworzenie sieci uniwersytetów ułatwiającej wymianę informacji 
i  transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich 

uniwersytetów w zakresie zrównoważonej mobilności. 
Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z  

mobilności społeczności akademickiej.
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DLACZEGO U-MOB LIFE?

Strategia UE na rzecz środowiska miejskiego 

wymaga podejmowania wysiłków celem 

zmian w zakresie wykorzystywania 

środków transportu w podróżach, 

promowania transportu publicznego i 

zmniejszania negatywnego wpływu ruchu 

samochodowego.

Uniwersytety są dużymi generatorami 

ruchu, a społeczności akademickie relizują 

codziennie tysiące podróży. Ponadto uczelnie 

mogą w sposób skuteczny realizować politykę 

UE, teraz i w przyszłości, ponieważ ich władze 

mają możliwość podejmowania decyzji 

związanych m.in. z:

• Zarządzaniem obszarem uczelni

• Infrastrukturą i usługami dostępnymi na 

terenie kampusów

• Organizacją pracy i organizacją zajęć 

społeczności uczelnianej

CELE

Szczegółowe cele projektu U-MOB LIFE:

•  Wzrost świadomości o potrzebie redukcji emisji CO2 wynikających z  mobilności 
społeczności akademickiej, jak również o roli uczelni w zakresie edukacji mobilnościowej 
obecnych i przyszłych pokoleń.

•  utworzenie “Europejskiej Sieci Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności”, 
umożliwiającej transfer najlepszych praktyk w trakcie realizacji projektu i ich rozwój w 
dłuższej perspektywie czasowej, po zakończeniu programu LIFE.

•  informowanie i rozpowszechnianie wiedzy o najlepszych praktykach realizowanych 
przez uczelnie wśród uniwersytetów europejskich.

•  promowanie i budowanie profesjonalnego wizerunku „Menedżera Zrównoważonej 
Mobilności” na europejskich uniwersytetach: definiowanie profilu Menedżera w 
zakresie kwalifikacji i stworzenie programu szkolenia adresowanego do Menedżerów 
Mobilności.

•  Określenie i wdrożenie najlepszych praktyk na uczelniach europejskich dla 
zmniejszenia emisji CO2 w trakcie realizacji projektu oraz dla oceny postępów w tym 
zakresie po zakończeniu programu LIFE.

•  Sprzyjanie rozwojowi polityki zrównoważonej mobilności podejmowanej przez 
władze publiczne i firmy transportowe.

UNIWERSYTETY ODGRYWAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ W EDUKOWANIU OBYWATELI I 
PRZYSZŁYCH PROFESJONALISTÓW; SĄ POTĘŻNYM MECHANIZMEM ZMIAN

DOŁĄCZ DO NAS! 
Zapraszamy wszystkie uczelnie europejskie do wstąpienia do sieci U-MOB LIFE dla 
zrównoważonej mobilności na uniwersytetach.
Główne korzyści wynikające z członkostwa w sieci to:
• Dostęp do najlepszych innowacyjnych praktyk europejskich uniwersytetów w zakresie 
zrównoważonej mobilności 
• Dostęp do kursów szkoleniowych U-MOB LIFE w zakresie zrównoważonej mobilności dla 
menedżerów mobilności 
• Wsparcie w tworzeniu i realizacji planu zrównoważonej mobilności dla Twojej uczelni
• Dostęp do narzędzi służących promocji działań Twojej uczelni w zakresie zrównoważonej 
mobilności 
• Dzielenie się doświadczeniami i widzą w zakresie działań dla zrównoważonej mobilności z innymi 
europejskimi uniwersytetami

PROJEKT U-MOB LIFE W 
SKRÓCIE

Czas trwania: Czas trwania

Budżet: 1.329.427€ - 60% 
finansowane z programu LIFE. 

Konsorcjum: 6 partnerów z 4 krajów 
europejskich: Hiszpanii, Holandii, 
Włoch i Polski. 
4 uniwersytety – 1 firma 
konsultingowa - 1 fundacja

Działania projektu: 
• Poszukiwanie i zbiór najlepszych 
praktyk w zakresie zrównoważonej 
mobilności na uniwersytetach
• Zawiązanie pierwszej sieci 
U-MOB – sieci uniwersytetów dla 
zrównoważonej mobilności 
• Stworzenie programu szkolenia 
dla menedżerów zrównoważonej 
mobilności 
• Wdrożenie strategicznych planów 
zrównoważonej mobilności na 
uczelniach należących do sieci 
U-MOB 
• Rozwój i powiększenie sieci U-MOB

Wydarzenia organizowane w 
ramach projektu:
• Pierwsza europejska konferencja 
U-MOB LIFE, Barcelona, Hiszpania

· Zapamiętaj datę! Pierwszy 
tydzień marca 2017 r.

• Druga europejska konferencja 
U-MOB LIFE, Kraków, Polska
• Trzecia europejska konferencja 
U-MOB LIFE, Bergamo, Włochy

Zapraszamy uczelnie europejskie także 

do uczestnictwa w pierwszej konferencji 

projektu U-MOB, która odbędzie się na 

uniwersytecie: Universitat Autònoma de 

Barcelona, w marcu 2017 r. 
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