Partnerské setkání Žilina 7. 6. – 9. 6. 2017

7. 6. 2017
Program partnerského setkání začal v předvečer komentovanou prohlídkou města Žiliny.
Následovala neformální večeře s ostatními partnery projektu.

8. 6. 2017
Úvodní slovo si vzal vedoucí partner projektu Wilfried Kohler z Ministerstva pro regionální rozvoj
a dopravu Saska-Anhaltska, který zdůraznil potřebu zachovat vysokou kvalitu práce, zejména v kontextu
začínajících a probíhajících pilotních projektů. Dále následovalo přivítání zástupcem žilinské univerzity
Danou Sitányiovou, která představila program setkání.

Prvním bodem programu byla prezentace shrnující současný stav provádění aktivit projektu a dosažené
úspěchy.

WP T2:
První prezentaci v rámci pracovního balíčku pilotních projektů představili kolegové z Mazovského vojvodství.
Cílem jejich pilotního projektu je zavést mezi cestující mobilní aplikaci, která jim umožní sledovat polohu
konkrétních spojů a aktualizovat časy odjezdy a příjezdů vlaků. Jako zajímavost uvedli zapojení cestujících
v rámci prvotního výzkumu zaměřeného na požadované funkce mobilní aplikace.
Následovala prezentace Dany Sitányiové o indikátorech, které mají za cíl ohodnotit pilotní projekt.
Představila celý set indikátorů a metodiku jejich sběru. Zároveň byl představen návrh na pilot launch report,
který mají jednotlivý partneři připravit do konce srpna 2017.
Na závěr tohoto balíčku následovala odborná diskuze.
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WP T1
Po obědě následovala prezentace Francezsko Missa, který hovořil o mezinárodní strategii a její integraci
do veřejných dopravních plánů.
Dále hovořil o analýze dat pro prognózu demografického vývoje v pilotních oblastech. Tato analýza by měla
přispět k vyhodnocení úspěšnosti pilotního projektu.
Jako poslední prezentace pracovního balíčku byly předneseny drafty pracovních dokumentů
makroekonomické efekty veřejné dopravy ve venkovských oblastech
možnosti a hranice sítě dopravní telematiky
nové modely veřejné dopravy zohledňující demografický rozvoj
které mají být vybranými partnery dokončeny do příštího setkání v říjnu 2017 v německém Wittenbergu.

WP C
Frank Trepte představil výsledky komunikační strategie – počet zahrnutých posluchačů a stakeholderů,
nastínil budoucí potřebu zahrnout další publikum ke kterému budou směřovány pilotní aktivity. Zároveň
požádal partnery o poskytování dopravních zajímavosti z jejich území.

Exkurze na dopravní terminál Rájecké Teplice
Po prezentované části setkání následovala exkurze do stanice Rájecké Teplice, kde Marian Gogola představil
návrh na rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu. Cílem je propojit železniční dopravu (spojení
ze Žiliny) s autobusovou dopravou a dalšími druhy osobní dopravy (parkoviště pro osobní automobily,
zabezpečená úschova jízdních kol, modernizace čekárny, prvky pro osoby se sníženou schopností vnímání
a osoby se sníženou schopností pohybu).
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9. 6. 2017
Steering group minutes
V rámci partnerského setkání proběhlo i zasedání steering group, na němž byl diskutován pokrok projektu
a harmonogram dalších aktivit.

Page 3

