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Ett interregionalt  
samarbetsprojekt 
som bidrar till  
EU:s mål om en  
koldioxidsnål ekonomi

Partners 
1) City of Roermond (NL)

3) Comune di Reggio Emilia (IT) 

5) Maribor Municipality (SI) 
6) Kronoberg County Administration 

Board (SE)
7) Almada City Council (PT)
8) City of Warsaw (PL)
9) Moravian-Silesian Region (CZ)
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Projektet i korthet

Partners som deltar  
i RESOLVE är 
1) Roermond, Nederländerna (stad)

2) Erasmus University of Rotterdam  
(universitet)

3) Reggio Emilia, Italien (region)

4) Manchester, Storbritannien (stad)

5) Maribor, Slovenien (stad)

6) Länsstyrelsen Kronoberg, Sverige  
(region) 

7) Almada, Portugal (stad) 

8) Warszawa, Polen (stad)

9) Moravia-Silesia, Tjeckien, (region)

Maribor Municipality 
 

€ 2,038,757.00

RESOLVE
Koldioxidsnål ekonomifrån 1 Apr 2016 

till 31 Mar 2021



Projektmål
Projektets huvudsyfte är att minska koldioxidutsläppen och negativa  
effekter på miljön, ekonomin och samhället som skapats av detaljhandels-
relaterad trafik i stadskärnor. Syftet är också att stödja jobb och tillväxt 
i den lokala detaljhandeln. RESOLVE bidrar till att uppnå mer attraktiva, 
tillgängliga och hållbara städer genom att:

• minska koldioxidutsläppen i handelsområden 
• öka förståelsen för lokala transportstrategier bland handlarna 
• bredda kunskaperna om hållbarhetsaspekter i trafikplaner

Resultat från projektet
Genom det interregionala samarbetet, studiebesök och expertgranskning 
av gällande transportstrategier kommer projektpartners att:

•  utbyta och tillämpa goda exempel på lokal nivå

• främja införandet av en koldioxidsnål detaljhandel 

• förbättra dialogen med berörda parter och öka deras förståelse för 
lokala strategier för hållbara transporter genom inrättandet av en lokal 
intressentgrupp*

• ta fram regionala handlingsplaner för att säkerställa att lärdomar från 
samarbetet överförs till de deltagande regionerna, samt gynna nya  
innovativa projekt. 

*Förutom Länsstyrelsen i Kronoberg ingår Region Kronoberg, Växjö kommun,  
Växjö Citysamverkan och Energikontor Sydost i arbetet på hemmaplan.

Om projektet 
Att kombinera hållbarhet med ekonomisk vitalitet när det gäller kommer-
siella områden är en komplicerad fråga. Mycket ofta har beslutsfattare 
och affärsidkare motsatta åsikter.

RESOLVE är ett europeiskt projekt som handlar om att hantera frågan  
om den vikande detaljhandeln och det ökade behovet av en övergång till 
hållbara transporter i stadsområden. För att ta itu med dessa utmaningar 
har åtta regionala och lokala myndigheter i Europa beslutat sig för att  
arbeta tillsammans. Målet är att minska de negativa effekterna av handels- 
relaterade resor i städer och regioner. Genom ökad förståelse mellan 
myndigheter och handel hoppas man kunna förbättra tillgängligheten till 
kommersiella områden för människor och varor.

RESOLVE kommer att främja kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 
mellan alla parter samtidigt som städer och regioner får stöd för att bidra 
till EU:s mål om en koldioxidsnål ekonomi.


