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Wprowadzenie
Uniwersytety jako generatory mobilności i twórcy zmian

Uniwersytety są ważnymi źródłami podróży: codziennie odbywanych jest tysiące podróży 
do i z na uczelnie. Dlatego mobilność użytkowników uczelni powinna być uwzględniona w 
planowaniu mobilności miejskiej.

Uniwersytety posiadają własne jednostki, które podejmują decyzje o rozwoju kampusów,  
infrastruktury i usług, harmonogramów pracy/studiów społeczności uniwersyteckiej oraz 
innych ważnych kwestii, które wpływają na mobilność tysięcy ludzi.

Ponadto uczelnie odgrywają kluczową rolę w kształceniu studentów i przyszłych 
profesjonalistów w danej dziedzinie – są potężnym motorem zmian. Włączenie praktyk 
zrównoważonej mobilności w kształcenie studentów zachęca do zmian w zakresie 
zrównoważonej mobilności.

Krótko mówiąc, uniwersytety są potężnym instrumentem wdrażania polityki UE 
w dniu dziesiejszym i w przyszłości.
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A potem rozpoczął się…. UMOB Life

U·MOB LIFE to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.

Projekt ma na celu stworzenie sieci uniwersyteckiej w celu ułatwienia wymiany i transferu 
wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności między 
europejskimi uczelniami.

Sieć U·MOB oferuje narzędzie wpływające na redukcję emisji CO2, dzięki zwiększonej 
mobilności społeczności uniwersyteckiej.

Zmiany mobilności na europejskich uniwersytetach

Czas trwania

Budżet

Partnerzy projektu

5 lat + 6 miesięcy (przedłużenie)

01/07/2016 – 31/12/2021

1.329.427€

60% finansowane przez program LIFE 

6 partnerów z 4 krajów europejskich: Hiszpania, Holandia, Włochy, Polska

4 uniwersytety, 1 konsultant, 1 fundacja
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Cele
Ścieżka działania wyznaczona przez sześć celów szczegółowych

Rozwój zrównowazonej 
mobilności

Wspieranie rozwoju polityki 
zrównoważonej mobilności 
wśród zainteresowanych 
stron, takich jak władze 
publiczne i firmy 
transportowe.

Rozwój zrównowazonej 
mobilności

Identyfikowanie i wdrażanie 
najlepszych praktyk w 
europejskich kampusach 
uniwersyteckich w celu 
zmniejszenia emisji CO2 w 
trakcie i po zakończeniu 
projektu.

Manadżer Mobilności

Promowanie i budowanie roli 
„Menedżera mobilności” na 
europejskich uniwersytetach. 
Zdefiniowanie zakresu 
działania i opracowanie kursu 
szkolenia dla Menadżerów 
Mobilności.

Najlepsze praktyki na 
uniwersytetach

Promocja i 
rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk w 
zakresie zrównoważonej 
mobilności w kampusach 
wśród uniwersytetów UE.

Kreowania i wzmacnianie 
zrównoważonej mobilności

Stworzenie i wzmacnianie 
„Europejskiej Sieci 
Uniwersyteckiej na rzecz 
Zrównoważonej Mobilności”, 
która może elastycznie 
dostosowywać się do 
rzeczywistości podczas 
trwania projektu oraz 
multiplikowanie działań po 
jego zakończeniu.

Redukcja emisji CO2

Podnoszenie świadomości na 
temat potrzeby ograniczania 
emisji CO2 pochodzących 
z europejskich uczelni oraz 
ważnej roli uczelni w edukacji 
obecnych i przyszłych 
pokoleń.
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Zbiór najlepszych praktyk uniwersyteckich w zakresie zrównoważonej mobilności.

Stworzenie i rozszerzenie sieci U·MOB - pierwszej Europejskiej Sieci Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonej Mobilności.

Stworzenie kursu szkoleniowego U·MOB na temat zarządzania zrównoważoną mobilnością na uniwersytetach.

Przygotowanie wielu materiałów poprawiających świadomość zrównowaoznej mobilności, w tym m.in. przewodników, ulotek, 
filmów, plakatów, kampanii w sieciach społecznościowych.

Wdrożenie strategicznych planów zrównoważonej mobilności na dziesięciu uczelniach członkowskich.

Główne wydarzenia:

Co zrobiliśmy?
Pięć i pół roku nieprzerwanej pracy i współpracy

Nagrody za najlepsze 
praktyki: Zrównoważona 

mobilność i “zielone 
zamówienia”

Konkursy wideo U·MOB 
na hiszpańskich i włoskich 

uniwersytetach

Forum Zrównoważonej 
Mobilności

na Uniwersytecie La Rioja 
(Hiszpania)

1 U·MOB-MUV Turniej - 
Międzynarodowy Turniej 

pomiędzy Uniwersytetacmi 
dotyczący Zrównoważonej 

Mobilności

Europejskie Konferencje 
Zrównowazonej Mobilności na 

Uniwersytetach:

BARCELONA 2017 KRAKOW 2019 BERGAMO 2021 (ONLINE)
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Co osiągnęliśmy?
Nasza (dobrze wykonana) praca się opłaca

sób zaangażowanych 
w Europie; 66 NUTS3

+2.000.000
uniwersyeyety z 11 

krajów EU

85
zebranych i 

opublikowanych 
najlepszych praktyk

+100
europejskie 

konferencje w 
Barcelonie, Krakowie i 

Bergamo (online)

3

wsparcia
+550

zebranych ankiet 
dotyczących 
mobilności

+45.000

wystąpień prasowych
+50

ankiety mające na 
celu podniesienie 

świadomości na temat 
wpływu transportu na 

zmiany klimatu

+2.500

odwiedziń na stronie 
projektu dot. efektów 

projektu

+60.000

materiały papierowe 
(wytyczne, raporty, 

prezentacje)

+15

projekty graficzne
+30

wideo
+40

uniwersyetetów, 
które wdrożyły 

plan mobilności ze 
wsparciem technicznym 

partnerów projektu

10

actions implemented
+200

interesariuszy 
zaangażowanych w 
działania projektu

80osób prowadzących 
szkolenie z 

Zarządzania 
Zrównoważoną 

Mobilnością

+300
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Główne wyniki projektu...

• DEFINICJA trategii i planów mobilności, ze sprecyzowanymi 
działaniami i ustalonymi terminami, jednostkami 
odpowiedzialnymi i zasobami. Wszystko przy wsparciu władz 
uczelni.

• USTALENIE I PRZESZKOLENIE menadżerów mobilności, 
jako kluczowych osób za wdrażanie polityki zarządzania 
mobilnością.

• WYMIANA WIEDZY na temat praktyk mobilności pomiędzy 
europejskimi uniwersytetami.

• WSPÓŁPRACA z władzami, firmami transportowymi, 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, firmami…

• PODNOSZENIE świadomości na temat dbania o środowisko 
i promowanie zrównoważonej mobilności na uniwersytetach 
i w miastach.

• ZAANGAŻOWANIE I ŚWIADOMOŚĆ studentów i 
pracowników uczelni w promowaniu zrównoważonej 
mobilności na uczelniach i w miastach.

Zaowocowało...

• REDUKCJĄ użytkowania samochodów napędzanych 
paliwami kopalnymi.

• WZROST wykorzystania zrównoważonych środków 
transportu.

• REDUKCJA emisji CO2 związanego ze społecznością 
uniwersytecką.

Najlepsze praktyki mobilności na uczelniach: „Nowa polityka 
mobilności dla pracowników” (Erasmus University Rotterdam)
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Co dalej?

Projekt U·MOB LIFE oficjalnie zakończył się 31 grudnia 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że 
projekt pozostaje wyląduje w szufladzie i odpływa do lamusa.

Dzisiejsze wyzwania i trendy wymagają od nas działania: zrównoważona mobilność 
pozostaje i będzie się rozwijać w nadchodzących latach.

• Partnerzy pracowali nad zapewnieniem ciągłości sieci.

• Ankietę przesłano do uniwersytetów będącymi członkami projekti, w celu poznania ich 
opinii.

• Ciągłość sieci jest gwarantowana dzięki podpisaniu MoU (Porozumienia), początkowo 
przez ponad 30 uczelni, które określa sposób jej działania.

Projekt U·MOB LIFE dobiegł końca. Nasza sieć nie.
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Co dla Ciebie oznacza projekt UMOB LIFE?
Dbamy o to co mówią inni
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Więcej informacji na:

info@u-mob.eu
www.u-mob.eu

mailto:info%40u-mob.eu?subject=
http://www.u-mob.eu

	Botón 3: 
	Botón 5: 
	Botón 2: 
	Botón 4: 
	Botón 1: 


