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Od redakcji 

 

Drodzy Czytelnicy,  
Projekt SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) 
powstał w odpowiedzi na oczekiwanie regionów, miast jaki i różnych organizacji w 
całej Europie, aby strategicznie rozwijać zrównoważoną mobilność szkolną. 
Wywodzimy się z Hiszpanii, Włoch, Holandii, Rumunii, Polski, Szwecji i Austrii.    
 
Program INTERREG EUROPE stworzył ramy do współpracy i wymiany dobrych 
praktyk w celu sprostania wspólnemu wyzwaniu.      
 
Dowiedz się więcej o projekcie: w bieżącym numerze poznaj miasto partnerskie 
Brasov (Rumunia), członków Zespołu Zarządzającego Projektem – FGM AMOR 
(Austria), Reggio Emilia (Włochy) i Gironę (Hiszpania). 
 
ŚLEDŹ NAS, a podzielimy się wiedzą i doświadczeniami z zakresu mobilności 

szkolnej, infrastruktury, 
edukacji i świadomości, 
organizacji i informacji, 
komunikacji i partycypacji,  
zgromadzonymi w toku 
współpracy. 
 
Z kolejnych numerów  
BIULETYNU dowiesz się, 
jak poszczególne regiony 
wykorzystają zdobytą 
wiedzę w Regionalnych 
Programach Operacyjnych.  
Biuletyn ukazywać się 
będzie co pół roku. 
Jesteśmy pewni, że projekt 

SCHOOL CHANCE jest wspaniałą SZANSĄ i motywacją do połączenia wysiłków 
na rzecz zrównoważonej mobilności szkolnej, a w przyszłości globalnej. Mamy 
nadzieję, że przekazane informacje będą interesujące i zainspirują do sprostania 
wyzwaniom mobilności również w Waszym regionie. 
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O projekcie 

 
 

 

 

 

 

 

Projekt School Chance jest realizowany w ramach programu INTERREG 
EUROPE, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w priorytecie „Gospodarka 
niskoemisyjna”. Partnerzy zainicjowali projekt 1 stycznia 2017 r. i będą 
współpracować przez 5 lat, do grudnia 2021 r.   

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez ruch w drodze 
do i ze szkoły. Z dostępnych danych wynika, że od 30 do 60 proc. dzieci (w zależności od 
kraju i wieku) jest przywożonych do szkoły samochodem. Obecnie ruch wokół szkół 
szacowany jest na około 15 proc. całego ruchu w mieście, przyczyniając się do problemów  
z mobilnością, zdrowotnych i  zanieczyszczenia środowiska. 

School Chance będzie wspierać politykę „czystego transportu” i aktywnej mobilności w 
drodze do i ze szkoły oraz wypracuje narzędzia, pozwalające włączyć strategię mobilności 
szkolnej do strategii regionalnej. Partnerzy będą uczyć się od siebie nawzajem, jak 
zachęcać do bezpiecznego, zdrowego, niezależnego i zrównoważonego podróżowania 
do szkoły. 

Projekt realizuje 8 partnerów z 7 europejskich krajów, których jednoczy jeden cel – 
wywarcie pozytywnego wpływu na politykę mobilności dotyczącą dzieci. 

Projekt podzielono na dwa etapy: na pierwszym partnerzy poprzez wizyty studyjne, 
warsztaty, szkolenia oraz angażowanie lokalnych interesariuszy,  poznają przykłady 
„dobrych praktyk”. Ten etap zaplanowano na trzy lata i powinien zaowocować 
opracowaniem Regionalnego Planu Operacyjnego Mobilności w drodze do szkół. 
Etap drugi, zaplanowany na dwa lata, będzie służył implementacji, monitorowaniu oraz 
ewaluacji Regionalnego Planu Operacyjnego. 
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Poznajcie zespół zarządzający projektem 

Miasta Girona i Reggio Emilia przy wsparciu doradczym organizacji Austrian Mobility 

Research, stanowią zespół zarządzający, koordynujący komunikację i międzyregionalną 

wymianę doświadczeń w projekcie School Chance. Partnerzy wyjaśniają, jak przez kolejne 

trzy lata pracować będą na sukces projektu. Poznajmy ich! 

 

Miasto Girona 
 
 
 
 
 

 

 O projekcie School Chance 

 Jak Girona angażuje się w projekt?  

 O roli Partnera Wiodącego    
 
 Znajdź odpowiedzi na naszej stronie 
internetowej! 

 
 
 

Miasto Reggio Emilia   

 Dlaczego udział w School Chance może 
być interesujący i jak można przyczynić 
się do sukcesu projektu? 

 Jak przebiegać będzie komunikacja w 
ramach projektu?  
 

Znajdź odpowiedzi na naszej stronie 
internetowej! 
 

Austrian Mobility Research  

 O roli AMR w projekcie  

 Jak wyglądać będzie wymiana 
doświadczeń?  

Znajdź odpowiedzi na naszej stronie 
internetowej! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1161/our-project-management-team-girona/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1161/our-project-management-team-girona/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1162/our-project-management-team-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1162/our-project-management-team-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1163/our-project-management-team-fgm-amor/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1163/our-project-management-team-fgm-amor/
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Partnerzy projektu 

 

Brasov jest główną zimową destynacją 
turystyczną w Rumunii. Położony w centralnej 
Rumunii, 160 km od Bukaresztu, Brasov 
uważany jest przez wielu za najpiękniejsze 
rumuńskie miasto. 
 
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o 
Brasovie i jego roli w projekcie School Chance! 

 

 

Aktualności od partnerów  

„Pierwsze kroki” School Chance w Reggio 
Emilia  

 
Zorganizowano trzy spotkania, aby 
zaangażować decydentów politycznych, 
wydziały Urzędu Miasta oraz partnerów 
zewnętrznych, którzy utworzą Lokalną Grupę 
Interesariuszy. 

 
Dowiedz się więcej 

 
 

Nadchodzące wydarzenia europejskie oraz 

projektowe 

 Drugie spotkanie Grupy Zarządzającej Projektem oraz Warsztat Tematyczny 
Dotyczący Komunikacji, Gdańsk, 17 – 19 października 2017 r. 

 Velo-City, Arnhem Nijmegen (Holandia), 13-16 czerwca 2017 r. 
 Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii, poszczególne kraje, 19-25 

czerwca 2017 r. 
 Konferencja CIVITAS Forum, Torre Vedras (Portugalia), 27-29 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1164/focus-on-school-chance-partners-brasov/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1165/local-stakeholders-group-in-reggio-emilia/


6 
 

 

PARTNERZY & KONTAKTY  
 
 

Partnerzy Projektu  
 

 Miasto Girona (ES) – Partner wiodący 

 Miasto Reggio Emilia (IT) 

 Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT) 

 Zarząd Regionu Katalonii (ES) 

 Miasto Utrecht (NL) 

 Miasto Gävle (SE) 

 Miasto Gdańsk (PL) 

 Metropolitalna Agencja Zrównoważonego Rozwoju - Brasov  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Więcej informacji o projekcie udzieli Koordynator projektu w Gironie: 
Mrs Maria Mercedes Teixidor 
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat  
 
www.interregeurope.eu/schoolchance  

 
facebook.com/schoolchance 

 
twitter.com/schoolchance 

mailto:mteixidor@ajgirona.cat
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
https://www.facebook.com/schoolchance
https://twitter.com/SchoolChance

