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Projekt BENEFIT podporuje verejné a súkrom-

né spoločnosti a ich zamestnancov pri precho-

de od používania osobných áut k hromadnej 

doprave. Jeho cieľom je prostredníctvom ak-

tivít zvyšujúcich povedomie a zvýrazňovaním 

výhod hromadnej dopravy ušetriť ročne 2,3 

milióna litrov pohonných hmôt a 5600 ton 

CO2 ku koncu projektu, ktorý trvá 36 mesia-

cov (začiatok: september 2008).

Napriek neustále a dokonca drama-

ticky sa zvyšujúcim cenám pohonných 

hmôt je v celej Európe individuálna 

automobilová doprava na vzostupe. 

Energetická efektivita a ekologické 

povedomie sú evidentne v protiklade 

s potrebou jednotlivcov doviezť sa do 

práce vlastným autom. Jednou z naj-

dôležitejších úloh projektu BENEFIT 

je pôsobiť proti tomuto trendu pro-

pagovaním atraktívnych alternatív v 

oblasti hromadnej dopravy.

BENEFIT má dvě základní cílové sku-

piny: na jedné straně bezprostřední 

adresáty,- lidi pracující ve veřejných 

obchodních nebo soukromých společ-

nostech – kteří již využívají veřejnou 

dopravu, nebo potenciální nové uživa-

tele. Na druhé straně zájmové skupiny 

(odborové organizace, obchodní ko-

mory), provozovatele veřejné dopra-

vy stejně jako podílníky ve veřejných 

obchodních nebo soukromých společ-

nostech. Tyto skupiny hrají důležitou 

roli jako příznivci nynějších projektů, 

ale také jako násobitelé budoucích 

projektů v jiných městech.

cieľové skupiny

2.3 milióna
litrov pohonných 

hmôt menej
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Hromadná doprava   
namiesto osobných automobilov
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v 7 krajinách

Partneri projektu BENEFIT



VYŠŠIA ÚSPORA ENERGIE

Cieľom projektu BENEFIT je do konca trvania pro-

jektu znížiť celkovú spotrebu pohonných hmôt v 

osobnej doprave o 2% vo vybranej cieľovej obla-

sti. Plán je zvýšiť toto číslo na 5% do 5 rokov po 

ukončení projektu.

MENEJ ŠKODLIVÍN

Prechod od osobných automobilov k hromadnej 

doprave automaticky znižuje emisie toxických 

látok. Zároveň je potrebné pozdvihnúť široké po-

vedomie o dôležitosti hromadnej dopravy v súvi-

slosti s kvalitou života, kvalitou vzduchu a reduk-

ciou škodlivín.

VIAC HROMADNEJ DOPRAVY V MESTÁCH

Zámerom je zvýšiť počet cestujúcich hromadnej 

dopravy aktívnymi úlohami na zvýšenie povedo-

mia, novými informačnými kanálmi, inovačnými 

stimulmi a zlepšenou ponukou hromadnej do-

pravy. Projekt sa snaží zvýšiť počet užívateľov vo 

vybraných cieľových oblastiach 7 partnerských 

miest BENEFIT o 20%.

MENEJ INDIVIDUÁLNEJ DOPRAVY

Atraktivitu hromadnej dopravy zvyšuje spolu-

práca spoločností s prevádzkovateľmi hromadnej 

dopravy, napr. znížené cestovné pre zamestnan-

cov. Výsledkom je automaticky zníženie indivi-

duálnej dopravy.

VZOR PRE OSTATNÉ MESTÁ

Ostatné mestá môžu využiť opatrenia a výsledky 

projektu BENEFIT ako vzor pre svoje vlastné čin-

nosti v oblasti mobility. Preto je dôležité vhodne 

a na národnej úrovni komunikovať výsledky, ako 

aj získať multiplikačné subjekty.

5 cieľov
BENEFIT má 

BENEFIT sa sústreďuje na nové členské štáty 

Českú republiku, Slovensko, Rumunsko, Bul-

harsko a Slovinsko, ako aj na dva stredomorské 

štáty: Taliansko a Španielsko. Partnerom pro-

jektu BENEFIT je 7 miest z týchto krajín : Brno, 

Žilina, Bistrita, Sofia, Maribor, Bologna a Palma 

de Mallorca. Mestá založia miestne pracovné 

skupiny pozostávajúce z dopravných expertov 

a predstaviteľov prevádzkovateľov hromadnej 

dopravy, napr. odborov, obchodných komôr, 

spoločností pôsobiacich v hromadnej doprave 

a univerzít. Celý projekt je koordinovaný Ra-

kúskym výskumom mobility - Austrian Mobility 

Research (Graz).

Partnerské mestá projektu



Každé partnerské mesto projektu BENEFIT má vlast-

né výzvy v oblasti dopravy. Opatrenia projektu BENE-

FIT, navrhnuté a zavedené mestami, sú podľa toho 

koordinované. Všetky opatrenia však vyplývajú z rov-

nakého zámeru, a to informovať o hromadnej dopra-

ve a motivovať jej nových a existujúcich užívateľov a 

uskutočniť potrebné organizačné zlepšenia.

Bistrita (Rumunsko)

Bologna (Taliansko)

Brno (Česká republika)

motivovať
a organizovať

Informovať, 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Denne cestuje medzi regiónmi Subcetate a 
Valea Budacului približne 9000 ľudí, aby sa 
dostali do centra mesta Bistrita. Iba 50% z 
nich však používa hromadnú dopravu. Na 
porovnanie: v roku 1990 to bolo ešte 75%.

OPATRENIA
Niekoľko špecificky školených dopravných 
expertov bude informovať zamestnancov 
spoločností o výhodách hromadnej dopravy. 
Okrem toho sú tu atraktívne možnosti na 
kúpu lístka, ako aj vecné lotérie pre každé-
ho, kto sa aktívne podieľa na opatreniach.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Bologna, ako výstavné a kongresové cen-
trum a zároveň dôležitá vnútrotalianska 
križovatka so silným dôrazom na priemysel 
a poľnohospodárstvo, čelí typickým doprav-
ným starostiam mesta strednej veľkosti. 
Hustá doprava, ktorej dôsledkom sú neustá-
le zápchy, má veľký vplyv na obyvateľov a 
životné prostredie.

OPATRENIA
Prevádzkovateľ hromadnej dopravy prero-
kuje prijatie dohôd s veľkými spoločnosťami 
a organizáciami, ktoré budú napomáhať a 
podporovať používanie hromadnej dopra-
vy zamestnancami, napr. zľavnené lístky.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Na Južnej Morave pripadá 380 automobi-
lov na 1000 obyvateľov – v období rokov 
2001 a 2005 sa počet majiteľov áut zvýšil 
o 15%. Dochádzajúci obyvatelia používajú 
prevažne vlastné autá. Univerzita, nemoc-
nica a nové obchodné centrá umiestnené 
na okraji mesta predstavujú ďalšie problé-
my pre mestskú dopravu.

OPATRENIA
Jadrom implementácie je otvorená ko-
munikácia a priamy osobný prístup. Veľké 
spoločnosti a inštitúcie ďalej motivujú svo-
jich zamestnancov prostredníctvom vec-
ných lotérií a informačných kampaní, ako 
aj prostredníctvom maskota vytvoreného 
špeciálne pre hromadnú dopravu.



Maribor (Slovinsko)

Palma de Mallorca (Španielsko)

Sofia (Bulharsko)

Žilina (Slovensko)

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Slovinské mesto Maribor bojuje s prudko 
klesajúcim počtom cestujúcich hromadnej 
dopravy: zatiaľ čo v roku 2006 sa predalo 
celkovo 225 000 lístkov, v roku 2007 to bolo 
už len 180 000. Hromadná doprava bola 
zavedená do značne frekventovanej prie-
myselnej zóny Tenzo, s vysokým percentom 
mladých zamestnancov.

OPATRENIA
Implementácia opatrení sa prevažne kon-
centruje na priemyselnú zónu Tenzo. Tam 
je obzvlášť dôležité posilniť povedomie o 
hromadnej doprave a osloviť cieľovú skupi-
nu mladých ľudí (napr. internetovým výves-
kami o hromadnej doprave, horúcou linkou 
o hromadnej doprave).

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Hromadná doprava v hlavnom meste Bul-
harska sa nanovo vytvára. Súčasná situácia 
je veľmi ťažká – na cestách sa hromadí viac 
ako 800 000 áut. A keďže tento fakt spoma-
ľuje hromadnú dopravu, záujem o jej pou-
žívanie je veľmi nízky.

OPATRENIA
Bude navrhnutá a zavedená kombinácia 
opatrení, zahŕňajúca reklamu (letáky a kam-
pane) a ponuku služieb v oblasti hromadnej 
dopravy. Okrem toho budú ľudia vyzvaní, 
aby aktívne riešili svoju situáciu, napríklad v 
kreatívnych súťažiach, ako napr. v špeciálnej 
fotosúťaži týkajúcej sa hromadnej dopravy.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Žilina ponúka svojim obyvateľom nové per-
spektívy pre hromadnú dopravu, s elektro-
nickým systémom cestovných lístkov a in-
formáciami v reálnom čase na zastávkach. 
Počet cestujúcich hromadnej dopravy na-
priek tomu klesá.

OPATRENIA
Uvažuje sa o viacerých jednotlivých opat-
reniach na zvýšenie atraktivity hromadnej 
dopravy. Ich súčasťou budú mobilné výstavy 
v autobusoch, ako aj činnosti zamerané na 
cieľovú skupinu a použitie informačných a 
komunikačných technológií, ako napr. pro-
pagácia hromadnej dopravy v televíznych a 
rozhlasových spotoch.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Približne 18 000 ľudí, prevažne študentov, 
dochádza do areálu univerzity a susediacej 
obchodnej oblasti (75% autom, napriek no-
vej trati metra). Metro a autobusové linky 
tiež spájajú Palmu s najväčšou priemysel-
nou oblasťou na Malorke, kde dochádza 
takmer 20 000 obyvateľov. Veľká väčšina z 
nich tiež používa vlastné auto.

OPATRENIA
Na podporu služieb hromadnej dopravy v 
cieľových oblastiach budú vyvinuté špeciál-
ne balíčky mobility a presnejšie plánovanie 
hromadnej dopravy. Pre rast používania 
hromadnej dopravy sú nevyhnutné infor-
mačné a propagačné stratégie, pretože na 
ostrove sú hlboko zakorenené neudržateľ-
né dopravné zvyky.



Austrian Mobility Research 
FGM-AMOR
Jörg Kastelic
Schönaugasse 8a
8010 Graz, Austria 
Telefón: +43 / 316 / 81 04 51-36
E-mail: tren-civitas@ec.europa.eu

www.eu-benefit.eu

WEBOVÁ STRÁNKA BENEFIT obsahuje 

informácie o projekte a jeho výsledkoch. 

Obsahuje tiež sekciu „Novinky“, „Centrum 

sťahovania“ a sekcie „Odkazy“ a „Kon-

takt“. Okrem toho je stránka BENEFIT pre-

pojená s webovou stránkou ELTIS. ELTIS je 

celoeurópsky portál číslo jeden o mestskej 

doprave a mobilite s viac ako 1300 prípado-

vými štúdiami. Navštívte stránku projektu 

BENEFIT a môžete zistiť viac o partnerských 

mestách, ich východiskových bodoch a ob-

sahu projektu. Využite našu celoeurópsku 

sieť o manažmente mobility a udržateľnej 

ekologickej mestskej doprave.

Autori tohto dokumentu (webovej stránky, publikácie atď.) plne 

zodpovedajú za jeho obsah. Tento obsah nemusí zodpovedať ná-

zoru Európskych spoločenstiev. Európska komisia nenesie zodpo-

vednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú tu obsiahnuté.

N á v r h  a  d i z a j n :  A u s t r i a n  M o b i l i t y  R e s e a r c h  –  F G M - A M O R

Kontakt


