
NICHES+

Warszawa, 17 Marca 2011

Promowanie innowacji w transporcie 
miejskim



Miasta w trudnym i 

wymagającym otoczeniu

Dostępność

Przepisy 

dotyczące 

jakości 

powietrza i 

hałasu

Konkurencyjność

Polityka 

energetyczna i 

zmiany klimatyczne

Zatłoczenie

Zarządzanie 

sieciami 

transportowymi

Wyzwania 

budżetowe

MIASTA UE

2011



Argumenty za 

wprowadzaniem innowacji

• Potrzeby użytkowników (= obywateli)

• Potrzeby użytkowników (= lokalnej gospodarki)

• Cele polityki lokalnej

• Dyrektywy UE



Innowacje w ramach

NICHES+

• Innowacyjne koncepcje:

– łączenie technologii w ramach konkretnych 
działań

– świadczenie usług ważniejsze niż dostarczanie 
sprzętu

– inteligentne połączenia innowacyjnych koncepcji 
skutkują tworzeniem silnych i wydajnych 
lokalnych strategii w zakresie transportu

– skrócenie ścieżki wdrażania poprzez „transfer” 
innowacji



NICHES+: Fakty

• Akcja Koordynacyjna powstała w ramach VII Programu 

Ramowego – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych

• 3 lata (2008-2011)

• Koordynator: Polis

• 6 partnerów: Rupprecht Consult, Eurocities, Uniwersytet w 

Newcastle University, Transman, Uniwersytet Southampton

• 6 miast-mistrzów



NICHES+ Miasta-mistrzowie

• Artois-Gohelle

• Burgos

• Cork

• Daventry

• Worcestershire

• Trondheim



Misja

• pobudzenie szerokiej debaty na temat 
innowacyjności w transporcie miejskim oraz 
mobilności wśród właściwych interesariuszy z 
różnych sektorów i dyscyplin

–NICHES+ (podobnie, jak miało to miejsce w 
przypadku programu NICHES) ma na celu promocję 
najbardziej obiecujących nowych koncepcji, 
inicjatyw i projektów, umożliwiając im przejście z 
pozycji „niszowej’ do zastosowania w głównym 
nurcie polityki transportu miejskiego



Główne cele

• Możliwości nawiązywania kontaktów: pobudzenie wymiany 
pomiędzy szeroką rzeszą interesariuszy w zakresie transportu 
miejskiego z całej Europy

• Publikowanie skutecznych wskazówek dla miast: broszury 
zawierające informacje na temat tego, w jaki sposób pomyślnie 
wdrażać wybranej innowacje w zakresie transportu miejskiego

• Rozpowszechnianie informacji: wydarzenia na skalę europejską 
i krajową mające na celu skuteczne rozpowszechnianie wyników 
projektów i zachęcanie do korzystania z dwunastu 
innowacyjnych koncepcji

• Praca z miastami „u podstaw”: zasoby i wsparcie dla 6 miast-
mistrzów, służenie im pomocą w tworzeniu konkretnych planów 
wdrażania koncepcji NICHES+



Grupy robocze

1. innowacyjne koncepcje zwiększające 

dostępność

2. koncepcje sprawnego planowania                           

i wykorzystywania infrastruktury i węzłów 

przesiadkowych

3. Centra Zarządzania Ruchem Miejskim

4. zautomatyzowane i wydajne przestrzennie 

systemy transportowe



WG1: Zwiększona dostępność

Informacje internetowe: przemieszczanie się bez barier

Monachium: Planowanie dostępności

w sąsiedztwie, z udziałem obywateli

Salzburg: Szkolenie dla 

pasażerów w podeszłym wieku



WG2: Wydajna infrastruktura i węzły 

przesiadkowe

Publiczne rowery w węzłach przesiadkowych

Krótki dystans i czas w węzłach przesiadkowych

System autobusowy Nantes



WG3: Centra Zarządzania 

Ruchem Miejskim

Informacje środowiskowe w Leicester (DfT)

Przekazywanie informacji na urządzenia

przenośne

Współpraca pomiędzy agencjami

na rzecz zarządzania ruchem 

intermodalnym

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/GMCD-Grenoble.jpeg


WG4: Zautomatyzowane i przestrzennie 

wydajne systemy transportowe

Bardziej inteligentne rozwiązania 

w zakresie wspólnego korzystania z 

samochodów

Tor testowy systemu ULTRA

System autobusowy w Rotterdamie



Konkretne wyniki działania

NICHES+

• 6 lokalnych scenariuszy 

wdrożeniowych

• informacje dotyczące 12 

innowacyjnych koncepcji

• 6 krajowych wydarzeń

w miastach-mistrzach

• katalog wyjazdów studyjnych

• zalecenia badawcze



Strony internetowe 

projektu

www.niches-transport.org

www.osmose-os.org
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Dane kontaktowe

POLIS

• Ivo Cré

– icre@polis-online.org

– Tel.: +32 2 5005676

• Karen Vancluysen

– kvancluysen@polis-online.org

– Tel.: +32 2 5005675

EUROCITIES

• Peter Staelens

– Peter.staelens@eurocities.eu

– Tel.: +32 5520866
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