Za #fér mestá
Cieľ projektu
Mestá chcú cyklodopravu, sú na to grantové kolá INTEREG a ďalšie, poradíme im ako na to
rozumne a s úspešným novým začiatkom udržateľnej mobility.
Vďaka podpore v projekte budeme môcť mestám poskytnúť základné poradenstvo,
navštíviť ich a nastaviť procesy ako ďalej a pomáhať im ich realizovať. Projektové štúdie, verejné
obstrávania cyklo infraštruktúry budú riešiť interne no podľa našich odporúčaní.

Aktuálna situácia
V rámci kampane na zdieľané Žlté bicykle sa nám z toho podarilo urobiť celo spoločenskú
tému a mestá po Slovensku sa začali o zdieľané bicykle zaujímať a aj o rozvoj cyklodopravy. Oslovujú
nás aby sme im poradili ako na to. Lebo je lepší žiaden cyklo stojan ako zlý cyklo stojan. Lebo ten
nikto nenahradí novým a na jeho nefungovanie sa zvalí nefunkčnosť cyklodopravy.
Naopak, dobrý cyklo stojany, dobrá infraštruktúra funguje a nemusí byť ani drahá. No nie je
to len o infraštruktúre, je to aj o komunikácii s verejnosťou, zamestnávateľmi, školami, VÚC, ŽSR a
podobne.

Prečo Dominik Jakub
Počas realizácie projektu Druhá šanca starých bicyklov, zdieľaných Žltých bicyklov sa dostal
ku udržateľnému rozvoju mesta, hlavne čo sa týka mobility a fungovania verejných priestorov.
Zúčastnil sa Slovenskej národnej cyklo konferencie v Martine 2016 ako rečník a účastník odbornej
konferencie WhatCity?. Ako odborník na rozvoj cyklodopravy konzultuje projekty pre Kežmarok a
Starú Ľubovňu, záujem má ďalších 12 miest.
Úplné najkľúčovejšia vlastnosť Dominika je jeho schopnosť spájať ľudí rôznych názorov do
diskusie a znalosť príkladov z veľa úspešných cyklo miest vo svete ale aj zo Slovesnka. Napríklad v
Nitre odmietajú voľný prejazd cyklistov na pešej zóne, lebo Slováci sú inej mentality ako v Nemecku,
no v Trenčíne to funguje. Vie dávať dôvody prečo sa to dá a nadchnúť pre zmenu aj odporvov.

Projektové aktivity
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