
LAST MILE 
Sustainable mobility for the last mile in tourism regions

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch



LAST MILE

Trvanie:

• 1. fáza (30 mesiacov): 01.04.2016 – 30.09.2018

• 2. fáza (24 mesiacov): 01.10.2018 – 30.09.2020

Všeobecný cieľ projektu: 

Zlepšiť regionálne politiky a vytvoriť jasné rámcové podmienky pre udržateľné, flexibilné 
formy dopravy „poslednej míle“ v cestovnom reťazci. Podporiť zmenu pri voľbe dopravy 
smerom od auta k udržateľnejšiemu druhu dopravy v oblasti cestovného ruchu a rekreácie o 
5% do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2015), čo je v súlade s dlhodobým cieľom Európy 
smerom ku konkurencieschopnému nízkouhlíkovému hospodárstvu.
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Partneri projektu:

• Environment Agency Austria, AT - Lead partner

• Regional Management East Tyrol, AT

• Agentúra na podporu regionálneho  rozvoja Košice, .o., SK

• Club "Sustainable Development of  Civil Society„, BG

• Mobility and Transport Direction. Ministry of  Territory and Sustainability. Government of  Catalonia,
ES

• Nature Park Upper Sûre, LU

• Westpomeranian Voivodeship – Regional Office for Spatial Planning of  Westpomeranian Voivodeship
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Ciele:

1. Zapojiť dopravcov do zostavenia flexibilnej/príležitostnej ponuky mobility.

2. Zapojiť dopravcov do lepšej koordinácie flexibilnej/príležitostnej dopravy s pravidelnými 
linkami verejnej dopravy.

3. Zapojiť obce a organizácie cestovného ruchu do spolupráce na zavedení alebo aspoň ich 
zaviazať k postupnému zavádzaniu udržateľných riešení mobility poslednej míle.

4. Presvedčiť regionálne orgány na financovanie opatrení poslednej míle v rámci plánovaných 
investičných priorít IROPu (RIUSu) alebo integrovať problematiku projektu LAST MILE 
do Plánu udržateľnej mobility.
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Cieľové skupiny:

• regionálni / miestni dopravcovia; regionálne dopravné združenia; miestni 
podnikatelia, ktorí by mohli poskytovať služby v oblasti dopravy; títo 
dopravcovia by mali byť účastníkmi regionálnych stretnutí,

• starostovia obcí,

• organizácie cestovného ruchu (spolupracujúce obce v regióne),

• zástupcovia KSK - zodpovední za IROP / RIUS.
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Aktivity:

• prenos poznatkov z medziregionálneho projektového tímu do regiónu (na pravidelných 
regionálnych stretnutiach najmenej raz za 3 mesiace);

• účasť prevádzkovateľov dopravy, obcí a organizácií cestovného ruchu na podujatiach 
medziregionálnej výmeny (študijná cesta a medziregionálny workshop);

• účasť zástupcov KSK (zodpovedných za IROP / RIUS) na podujatiach medziregionálnej 
výmeny (študijná cesta a medziregionálny workshop); 

• informovanie o prebiehajúcich aktivitách projektu prostredníctvom pravidelného 
spravodajcu a regionálnych tlačových správ (partneri projektu môžu pripraviť letáky určené 
pre konkrétne cieľové skupiny).
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1. fáza (30 mesiacov): 01.04.2016 – 30.09.2018

• Semester 1: 04/2016 - 09/2016

• Semester 2: 10/2016 - 03/2017

• Semester 3: 04/2017 - 09/2017

• Semester 4: 10/2017 - 03/2018

• Semester 5: 04/2018 - 09/2018
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2. fáza (24 mesiacov): 01.10.2018 – 30.09.2020

• Semester 6: 10/2018 - 03/2019

• Semester 7: 04/2019 - 09/2019

• Semester 8: 10/2019 - 03/2020

• Semester 9: 04/2020 - 09/2020



Semester 1: 04/2016 - 09/2016

- 1. úvodné medziregionálne stretnutie partnerov spojené so študijnou 

cestou a medziregionálnym workshopom (Viedeň, East Tyrol)

- analýza vnútroštátnych právnych, inštitucionálnych a ekonomických 

rámcových podmienok pre flexibilný systém verejnej dopravy a identifikácia 

medzier a prekážok pre jej realizáciu (podľa danej štruktúry)

- analýza technického stavu nášho regionálneho dopravného systému vrátane 

existujúcich riešení flexibilnej prepravy pre poslednú míľu (podľa danej 

štruktúry)



Semester 1: 04/2016 - 09/2016

- bude vypracovaný hodnotiaci systém ohľadom potvrdených dobrých 

príkladov vrátane vzoru pre vyhodnotenie navštívených príkladov (všetci 

účastníci študijnej návštevy) 

- začatie regionálnych stretnutí s cieľom oboznámiť aktérov v doprave a 

cestovnom ruchu o projekte, jeho cieľoch a vyzvať ich na zapojenie a 

spoluprácu – dôležitá je účasť aj na študijných cestách a medziregionálnych 

workshopoch v rámci projektu



Semester 2: 10/2016 - 03/2017

- začiatok prípravy Akčného plánu flexibilného dopravného systému v 

Košickom regióne

- ďalšie 2 medziregionálne stretnutie partnerov spojené so študijnou cestou 

a medziregionálnym workshopom (Katalánsko a Bulharsko)

- ukončenie analýzy vnútroštátnych právnych, inštitucionálnych a 

ekonomických rámcových podmienok 



Semester 2: 10/2016 - 03/2017

- ukončenie analýzy technického stavu nášho regionálneho dopravného 

systému 

- pokračovanie regionálnych stretnutí



Semester 3: 04/2017 - 09/2017

- medziregionálne stretnutie partnerov spojené so študijnou cestou a 

medziregionálnym workshopom (Luxembursko)

- práce na príprave Akčného plánu flexibilného dopravného systému v 

Košickom regióne

- spolupráca s partnermi zodpovednými za spoločné zhodnotenie 

regionálnych analýz 

- ďalšie regionálne stretnutie



Semester 4: 10/2017 - 03/2018

- práce na príprave Akčného plánu flexibilného dopravného systému v 

Košickom regióne (ponaučenia z navštívených príkladov z ciest majú byť 

pretransformované do plánu)

- medziregionálne stretnutie partnerov spojené so študijnou cestou a 

medziregionálnym workshopom (Poľsko)

- ďalšie regionálne stretnutie



Semester 5: 04/2018 - 09/2018

- medziregionálne stretnutie partnerov spojené so študijnou cestou a 

medziregionálnym workshopom (Košický kraj)

- syntéza z výmeny skúseností a príprava brožúry prezentujúcej hlavné 

ponaučenia z výmeny skúseností (ARR zodpovedné za brožúru)

- ukončenie prípravy Akčného plánu flexibilného dopravného systému v 

Košickom regióne

- ďalšie regionálne stretnutie



2. fáza: 01.10.2018 – 30.09.2020

Semester 6 – 9:

- implementácia akčného plánu

- pravidelná aktualizácia web stránky projektu s informáciami o realizácii 
akčných plánov

- monitorovanie implementácie akčného plánu

- realizácia regionálnych stretnutí

- 1 medziregionálne stretnutie partnerov a záverečné podujatie



Ďakujem za pozornosť 


