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Rövid ismertető: 
Az Európai Unió Horizon2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programja keretében 2016. szeptember 1-én 
induló SUMPs-Up projekt célja a fenntartható városi mobilitás tervezés (SUMP) folyamatának gyorsítása, 
mobilitási tervek kialakításának elősegítése annak érdekében, hogy a SUMP az elsődleges városi mobilitás 
tervezési gyakorlat lehessen szerte Európában. A projekt várható eredményei között szerepel, hogy elősegíti 100 
fenntartható városi mobilitási terv fejlesztését, ezzel hozzájárulva 600 európai város fenntartható fejlődéséhez. 
A SUMPs-Up felülvizsgálja és integrálja a már létező fenntartható mobilitás fejlesztési eszközöket egy SUMP 
Eszköztárba, amely segítséget nyújthat a mobilitás tervezőknek, hogy mindig a megfelelő eszközt alkalmazhassák 
az adott helyi környezetben. A három és fél éves projekt ideje alatt a partnervárosokban tesztelésre kerülnek 
majd innovatív SUMP megoldások, valamint lehetőség lesz tanulmányutakon való részvételre és a partnerektől 
való tanulásra is.  
A BKK tervezett főbb feladatai a projektben: 1. Aktív kétirányú kommunikáció a döntéshozókkal: A BKK vállalta, 
hogy a SUMP témához kapcsolódóan legalább 10 kérdőívet kitöltet magas beosztású politikai döntéshozókkal 
(országgyűlési képviselők, Fővárosi Közgyűlési képviselők, kerületi polgármesterek, bizottsági tagok), akik közül 
öt fő külföldi tanulmányúton vehet részt egy kiválasztott európai városban a projekt támogatásával, hogy 
tapasztalatait gazdagíthassa, a jó nemzetközi példákat és gyakorlatot személyesen is megismerhesse. 2. Integrált 
közúti közlekedési keresletet befolyásoló (TDM) rendszer ágazati stratégia kidolgozása: A BKK vállalta, hogy 
összeállítja egy budapesti, integrált közúti közlekedési keresletet befolyásoló (TDM) rendszer bevezetéséhez 
szükséges ágazati stratégiát, amelyhez nemzetközi felmérést végez a külföldi megoldásokról, ösztönzőkről és 
korlátokról, és ezek alapján azonosítja a Budapesten bevezethető megoldásokat. 

 


