Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mobilissimus Kft.
nemzetközi partnerekkel közösen valósítja meg a SHAREPLACE projektet. A
projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg.
A zalaegerszegi mintaprojekt két fő területe a város ritkán lakott területeinek Gálafej és Toposháza városrészeknek, illetve az Ebergényi út térségének közösségi közlekedéssel való ellátása igényvezérelt (ún. Demand Responsive
Transit, röviden DRT) közlekedéssel, valamint a munkahelyi ingázást
támogató, megosztáson alapuló autóhasználat (carpooling) bevezetésének
tesztelése, főleg a munkahelyi környezetben.
A két pilot projektelem megalapozása érdekében az érintett szereplők
bevonására (stakeholder engagement), illetve a közösségi tervezési (codesign) módszerek elsajátítására 2018 tavaszán 2-2, ún. „élő laboratórium”
(living lab) esemény került megtartásra. A helyi érintettek – a DRT szolgáltatás
által érintett területek, valamint a cégek képviselői - megismerhették a
SHAREPLACE projektet, a közösségi tervezés folyamatát, illetve konkrét
észrevételeket, javaslatokat tehettek a leendő közlekedési szolgáltatás
kialakításával kapcsolatban. A DRT projektelem során a célcsoport az érintett
területek életvitelszerűen ott tartózkodó lakossága, illetve az ingatlanokat
időszakosan látogató telektulajdonosok. A mindennapi utazásokat tekintve a
reggeli csúcsidei, iskolába és munkába járás feltételeit fogja javítani a projekt
a tesztidőszakban. A munkahelyi ingázást megvalósító projektelem
célcsoportja elsősorban a nagyobb munkavállalói létszámmal rendelkező
cégek alkalmazottai, akik a munkahelyi ingázást segítő telekocsi potenciális
felhasználói lehetnek, szívesen megosztják autójukat a munkába járás során,
és nyitottak egy ezt támogató okostelefonos és webalkalmazás használatára.
Kevesebb autóval, optimális használat mellett kisebb lesz a légszennyezés, és
csökken a torlódások mértéke is.

2018. június 14-én előre meghirdetett, szervezett kisbuszos bejárásra került
sor Zalaegerszeg ritkán lakott területein, annak bemutatására, hogy milyen
útvonalakon, milyen megállópontok érintésével közlekedne az új kisbusz, a
Zerge. A bejárás alkalmával a helyi lakosok megismerkedhettek a
SHAREPLACE projekttel, illetve megoszthatták véleményüket, javaslataikat az
útvonalra és a megállópontokra vonatkozóan, melyeket beépítettünk a
tervezés folyamatába, a megvalósítás előkésztése keretében.

A carpooling pojektelemet érintő harmadik találkozóra 2018. szeptember 12én került sor a pilot projektbe bevont nagyobb foglalkoztatók és munkavállalóik
aktív részvételével. A zalaegerszegi önkormányzat és a Mobilissimus
munkatársai a résztvevő cégek képviselőivel és a projekt iránt érdeklődő
dolgozókkal közösen, fókuszcsoportos beszélgetés keretében járták körül a
megvalósuló telekocsi rendszer kialakításának feltételeit. A munkavállalók a
napi tapasztalataikat, a munkahelyi ingázással kapcsolatos nehézségeiket,
továbbá
a
kialakítandó
rendszerrel
kapcsolatos
elvárásaikat is
megfogalmazták, mellyel aktívan hozzájárultak a szolgáltatás előkészítéséhez.
A projekt tesztelése várhatóan 2019. április/május környékén kezdődik, a
rendelkezésre álló támogatási források függvényében remélhetőleg több
héten, hónapon keresztül.

A
projekttel
kapcsolatban
bővebb
tájékoztatás
a
buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu, beata.bogar@ph.zalaegerszeg.hu email
címeken kérhető, illetve a www.interreg-central.eu/shareplace honlapon
található.

