Kisokos intézményi
együttműködéshez
A fenntartható városi mobilitási
tervezés – a partner intézményekkel
közösen végzett feladat
Funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Kisokos intézményi együttműködéshez

Intézményi együttműködés – a kihívás dióhéjban
A fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) kidolgozásának
folyamatában általában a tervezésért felelős intézményé a
főszerep, de más intézményi szereplőket is be kell vonni, mivel
az együttműködés hozzátehet a SUMP készítés és végrehajtás
értékéhez, tudásához és forrásellátottságához. Az intézményi
együttműködés javítja a SUMP elfogadottságát, az érintett
intézmények és a közvélemény körében biztosítja a terv
felvállalását, illetve segíti az intézkedések végrehajtásához
szükséges források bevonását. Az intézményi együttműködés
erősítése pozitívan befolyásolhatja továbbá a közlekedési
hálózatok és infrastruktúrák hosszú távon is fenntartható
mobilitás irányába történő stratégiai fejlesztését.

A SUMP-kidolgozás legfontosabb feladatai

A SUMP-kidolgozás
legfontosabb
feladatai

SUMP tervezésekor együttműködési célzattal számos
szereplőt meg lehet keresni, így a helyi önkormányzatok
(pl. környezetvédelmi, területfejlesztési, egészségügyi)
társosztályait, önkormányzati szerveket, politikai testületeket,
szomszédos települések önkormányzatait, illetve magasabb
szintű hatóságokat.
Az intézményi együttműködés kérdését körültekintően kell
kezelni. Számos tervezésért felelős intézmény számára
kihívást jelent például egy SUMP-partnerség létrehozása.
Egy többszereplős projektvezetés szakértelemének hiánya,
a nem megfelelő határidők, illetve a közlekedéstervezés
módszertani hiányosságai csak tetézhetik a nehézségeket.

A SUMP-folyamat
meghatározása

Alapfeltételek és
forgatókönyvek

Tervkidolgozás

Tervvégrehajtás

Terv- és
intézkedésértékelés

Intézményi együttműködés
Az együttműködés jogi keretrendszerének vizsgálata
Intézményi szereplők azonosítása és feladatlistájuk megismerése
Szakértelem, lehetőségek és erőforrások felmérése
Együttműködési struktúrák és felelősségi körök kialakítása
Intézményi partnerségek felügyelete
Intézményi partnerségek értékelése

Részvétel
A helyi és regionális érintettek és az érdekek felderítése
A civilek és érintettek bevonására vonatkozó stratégia kidolgozása
A bevonás szintjeinek és módszereinek meghatározása
A részvételi tervezés bonyolítása és a konfliktusok megoldása
A részvételi tervezési folyamat értékelése

Intézkedés-kiválasztás
Létező intézkedések, célok, problémák és tendenciák elemzése
Megfelelő típusú politikai intézkedések felderítése és elemzése
Intézkedések részletes kidolgozása
A javasolt intézkedések és csomagok felmérésének elvégzése
Egyezség felelősségekről és az intézkedések megvalósításáról

Nyomon követés és értékelés
Nyomonkövetési és értékelési terv kidolgozása
Monitoring és értékelési mutatók kiválasztása
Adatgyűjtés és új adatforrások felkutatása
Az adatok és mutatók elemzése és az eredmények bemutatása
A SUMP-kidolgozási folyamat értékelése
©Rupprecht Consult, 2016

Választható tevékenység
Ajánlott tevékenység
Alapvető tevékenység

A SUMP-folyamat többlépcsős, amely a
folyamat megfogalmazásától a terv és az
intézkedés kiválasztásáig tart. A grafikon a
tervezők négy SUMP kihívással kapcsolatos
feladatait foglalja össze. Az intézményi
együttműködés és részvételi

tervezés folyamatos, horizontális tevékenység,
amelynek korán, már a SUMP-folyamat
megfogalmazásának fázisában el kell
kezdődnie. Az intézkedés-kiválasztás, illetve a
nyomonkövetési és értékelési tevékenységek

különösen később, az elemzés és műszaki
tervezés fázisában érdekesek. A grafikon
a SUMP első kidolgozását mutatja, a SUMP
felülvizsgálatának és aktualizálásának a már
létrehozott struktúrákra kell épülnie.

A SUMP-kidolgozás folyamatának legfontosabb feladatai
Forrás: Rupprecht Consult, 2016
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Kisokos intézményi együttműködéshez

Szükséges, de kényes feladat az ellentétes vélemények
elsimítása. Ezenkívül a helyi struktúrák és erőforrások
figyelembevételével,
valamint
a
jogszabályokban
meghatározott együttműködési kötelezettségek betartása
mellett minden helyi önkormányzatnak ki kell dolgoznia saját
együttműködési keretrendszerét.

Alapos felkészülés az intézményi együttműködésre
A SUMP készítésének egész folyamatában a tervezésért
felelős intézmények legfontosabb feladata az együttműködés.
Ennek keretében fel kell mérni a belső erőforrásokat,
úgymint a SUMP-folyamatban igénybe vehető képességbeli
és pénzügyi lehetőségeket. Alapvető továbbá a projektvezetés,
vagyis egy olyan csapat vagy személy kinevezése, aki felel az
egész SUMP-folyamat és -partnerség irányításáért. Mivel
a SUMP-kidolgozást egy projektnek tekinthetjük, ezért
a projektvezetésnek fel kell vérteznie magát megfelelő,
vezetői ellenőrzési vagy tárgyalókészség képességekkel. A
projektvezetésnek azt is tudnia kell, hogy mikor és hogyan
kell a megfelelő vezetési eszközöket, például a végrehajtási
terveket vagy a helyzetjelentéseket alkalmazni.

A megfelelő partnerek megtalálása
Amikor a SUMP-folyamat megkezdődik, fontos meghatározni,
hogy kiket hívnak meg a SUMP-partnerségbe. A
projektvezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a partnerek
az egész települési funkcionális térséget képviseljék, és együtt
rendelkezzenek a SUMP kidolgozásához és végrehajtásához
szükséges képességekkel és kompetenciákkal. A sikeres
partnerségnek illetékességgel kell rendelkeznie a SUMPterület közlekedési hálózatai és szolgáltatásai felett,
biztosítania kell a különböző szakterületek szakmai
felkészültségét, illetve képesnek kell lennie arra, hogy
megszerezze a politika és a közvélemény támogatását.

Az érintett szereplők meggyőzése
A projektvezetésnek először meg kell keresnie a megjelölt
szereplőket, hogy rávegye az érintetteket az együttműködésre.
Ehhez kitartó rábeszélésre, illetve annak bemutatására lehet
szükség, hogy az egyes szereplők, illetve a város és az egész
régió milyen előnyöket várhat a SUMP-partnerségtől. Fontos
továbbá az intézményi érintettekkel együtt meghatározni egy
világos feladatlistát is azért, hogy tudják, a projektvezetés
részéről milyen elvárásokkal számoljanak, illetve mekkora
erőfeszítésekre lesz szükség. A mobilitás prioritásaiban és az
intézkedési csomagokban történő megállapodás eléréséhez
alapvető a partnerek feladatlistájának megismerése is.

Intézményi együttműködési értekezlet Brnóban
Forrás: Marie Schmerková, Brno városa

Megállapodás a feladatokban
A SUMP-ot együtt tervező partnereknek meg kell állapodnia
a projekt terjedelmében, irányításában, eredményeiben,
időhorizontjában és a szükséges erőforrásokban, illetve a
döntéshozatali eljárásban. Amikor a SUMP testet öltött, a
projektvezetés speciális eszközöket is használhat, például
az egyes mobilitási intézkedések végrehajtásához szükséges
személyi erőforrások, illetve a SUMP-végrehajtás során a
partnerek részvételi szintjének részletes megtervezéshez.

Más tudnivalókra is kíváncsi?
További információkat és különböző gyakorlati
példákat tartalmaz a következő teljes anyag:
Intézményi együttműködési kézikönyv
Institutional cooperation

3.2 Identifying the relevant
partners: who sits at the
table?
At the beginning of the SUMP process, during the
preparation phase, important questions should be
considered: Who sits at the table? Who do we invite
to meetings? At this stage the different organisations
which will be part of the SUMP partnership have to be
identified. In order to prepare this task correctly, the
geographical remit as well as the thematic focus areas in
which the institutional cooperation process takes place
must be clearly defined. This selection is of strategic
importance. In practice, the project management will
prepare a proposal that needs to be confirmed by his
administrative and political hierarchy.

3.2.1 Defining the functional and
geographical scope
The legal framework
The legal frameworks – either national or regional
– regarding who to involve in SUMP implementation
differ substantially within Europe. It is recommended
to access available information in this regard, such as
the SUMP framework monitoring on Eltis. In countries
or regions where such a legal framework exists, the
project management has to identify the stakeholders
who are either named or described in the law. The
spotlight on West Yorkshire describes how to comply
with the legal requirements and adapt the cooperation
process to the local situation.
Cooperation in the functional urban space
One of the key principles of SUMPs is to cover the
functional urban area, and not stay confined within
the legal city limits. This means that SUMPs cover
areas which reflect the actual mobility situation - the
needs and issues of a given location (e.g. area where
commuting trips take place) and do not correspond to
the administrative boundaries of the planning authority.
Therefore, cooperation with public authorities located
within the functional area is required and the project
management has to identify partners among them.
In order to select the potential partners, the project
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Institutional cooperation

management should identify the authorities which
will be impacted by the implementation of the SUMP
and which can contribute to the preparation and
implementation of a spatially well-integrated SUMP.
This cooperation can take place with smaller entities
such as districts or neighbourhoods. Cooperation with
neighbouring local authorities is highly recommended
to avoid conflicting parallel planning and in order to
adapt the plan to the actual mobility situation in the
functional area. Additionally, cooperation with larger
authorities such as metropolises, provinces or regions
allow the planning authorities to have an overview of
the impact of the SUMP at a larger scale and to adapt
the SUMP to evolutions taking place at a higher level.
The spotlight on Budapest illustrates this aspect of
institutional cooperation.
Special attention should be given to poly-centric regions
– areas characterised by several centres – where
services and goods, and therefore transport needs, are
scattered in different towns. Planning mobility in these
areas is complex, as several municipalities, sometimes
even from different countries, and many stakeholders
are involved. Specific methodologies exist to overcome
barriers and to build a constructive dialogue in these
contexts.
Cross-sectoral cooperation
Another important principle of SUMPs is the integration
of transport and other related-fields such as economy,
environment, energy, urban planning, health, etc.
Therefore, identifying the relevant partners also implies
selecting the areas of expertise needed for preparing
and implementing the SUMP. Consequently, the project
management needs to have a clear idea of the level of
priority at which these different topics will be included
in the SUMP and to identify representative organisations
in these fields.
Inter-modal cooperation
SUMPs foresee the cooperation between all different
types and modes of transport. Therefore, another
aspect to consider for identifying potential partners
is the involvement of those structures that have legal
competence over transport networks in the planning
territory. The spotlight on Ghent illustrates both the
cross-sectoral and cross-modal cooperation.

Institutional cooperation
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans

LOCAL SPOTLIGHT
Budapest: Institutional cooperation in a functional area
In Budapest, the functional area extends beyond the administrative boundaries of the city and corresponds
in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of
international, national and regional transport networks, its functional area actually extends beyond the
metropolitan area. Therefore, the City of Budapest and the Centre for Budapest Transport (BKK – in charge
of the preparation and implementation of the SUMP in Budapest) identified partners corresponding to the
functional urban space.
Activities such as the organisation of passenger transport for daily commuters, the elaboration of an
integrated traffic model and the development of an access regulation system for freight transport require
cooperation at the metropolitan regional level. Consequently, the planning authorities identified all the
neighbouring cities within the Budapest agglomeration to be crucial partners.
Additionally, in order to implement an
integrated system of transport networks
which will strengthen the economic
potential of the international area located
around Budapest, the planning authorities
chose to cooperate with regional, national
and international partners such as the
region, the MAV (Hungarian State Railways)
and the Budapest Liszt Ferenc International
Airport.
After these partners were identified,
the City of Budapest and the Centre for
Budapest Transport held “consultations
with district, metropolitan area and county
level local governments in the course of the
review of the system plan as a preparatory
step towards the Balázs Mór Plan [name of
Budapest’s SUMP]. The City of Budapest
built close cooperation with the planners
engaged in the parallel strategic planning
processes relating to Budapest and its
region in order to come up with complex
solutions for complex regional and urban
development challenges.” (BKK, 2014)

Transport in Budapest.
Photo: BKK Centre for Budapest Transport

Institutional cooperation
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans
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További információkért csatlakozzon hozzánk:
www.eltis.org és www.sump-challenges.eu
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www.eltis.org/mobility-plans
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