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Lokalizacja

Uczelnia

Miejska

Uniwersytet Rovira i Virgili (URV) w Tarragonie

Wielkość

Kraj

10,000-20,000

Hiszpania

Struktura organizacyjna mobilności
Jednostka Zarządzania Środowiskiem
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Zniżki promocyjne na transport publiczny

Podsumowanie

Cele

Interesariusze

Promocja mobilności z wykorzystaniem transportu
publicznego zamiast pojazdów prywatnych.

Terytorialny Urząd ds. Moblności (Autoritat
Territorial de la Mobilität - ATM) Camp de
Tarragona.

Wstęp
Na URV składa się ogółem 6 kampusów plus rektorat zlokalizowany w 4 miejscowościach wchodzących
w skład “Camp de Terragona”.

Współpraca uczelni wyższych– interesariusze lokalni · I

URV podjął decyzję w sprawie promocji zmiany nawyków społeczności uniwersyteckiej w zakresie
mobilności, zapewniając wszystkim jej członkom zniżki na zakup biletów komunikacji publicznej. Zniżki te
finansowane są ze środków Uniwersytetu.
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Opis
URV podjął decyzję w sprawie promocji zmiany
nawyków społeczności uniwersyteckiej w zakresie
mobilności, zapewniając wszystkim jej członkom
(studentom,
wykładowcom,
personelowi
technicznemu i administracyjnemu) zniżki (10%)
na zakup biletów komunikacji publicznej na
publiczny transport międzymiastowy w obszarze
podlegającym Terytorialnemu Urzędowi ds.
Mobilności Camp de Terragona, jak również
dostęp do pociągów podmiejskich i autobusów
międzymiastowych.

•

Współpraca z ATM w zakresie sprzedaży
biletów komunikacji publicznej.

•

Współpraca z technikami ATM ds. mobilności
i przetwarzania danych.

Kampanie
dla
adresatów
wewnętrznych
Uniwersytetu przeprowadzone z wykorzystaniem
wiadomości elektronicznych, plakatów, informacji
w sieci oraz tablic informacyjnych w ośrodkach.

Działanie zrealizowano w dwóch etapach:
Etap 1: marzec 2011 – wrzesień 2013
Etap 2: maj 2016 – nadal
Wykorzystano następujące instrumenty mające
na celu wdrożenie powyższego działania:
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•

Oddelegowanie w niepełnym wymiarze
godzin uniwersyteckiego technika ds.
ochrony środowiska.

Wskaźniki
•

Liczba użytkowników.

•

Liczba przejazdów z wykorzystaniem biletów URV-ATM.

Wyniki
•

3357 akredytowanych użytkowników biletów URV-ATM.

•

401 700 przejazdów.

2011

Koszt

Finansowanie

Zmienny, zależny od wykorzystania. Szacunkowo
15 000 EUR / rok.

Standardowa dotacja budżetowa ze środków
Planu Środowiskowego URV.

Transport publiczny · V

Zniżki promocyjne na transport publiczny

Ustalenia
Wyniki odnotowane na podstawie wskaźników etapu 1 przekroczyły przewidywania dotyczące liczby
użytkowników i zrealizowanych przejazdów. Liczbę potencjalnych użytkowników oszacowano na
podstawie badania mobilności przeprowadzonego w roku 2013.

Rys. 1. Promocja zniżek

Linki

Osoba do kontaktu

•

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/
universitat-responsable/medi-ambient/

Antonio de la Torre

•

https://youtu.be/3IKsxfTQ7QA?list=PL8yyYJS
AXdwncb-M5pXtNiFXW_iDuUmCy

antonio.delatorre@urv.cat
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