
Sporočilo za javnost             

 

Bilbao, 10. marec 2022. URBANITE je raziskovalni projekt, ki ga financira Evropska 
Komisija v obdobju treh let. Glavni cilj projekta je zagotoviti napredek v postopkih in 
metodah načrtovanja mobilnosti, s čimer želi pomagati javni administraciji in 
odločevalcem pri boljšem razumevanju novega konteksta mobilnosti. URBANITE 
raziskuje posebne izzive za spodbujanje in sprejemanje naprednih tehnologij na 
podlagi podatkovnega urbanega načrtovanja mobilnosti z uporabo participativnega 
pristopa in digitalne platforme, ki vključuje integracijo podatkov, napredno analitiko in 
simulacije. 

V projektu zaključujemo drugo leto aktivnosti in pripravljamo drugo izdajo tehničnih 
komponent, ki bodo kmalu na voljo na javnem projektnem repozitoriju na GitLabu. Po 
tem bomo nadaljevali z integracijo in konec junija bo pripravljena druga različica 
integriranega ekosistema URBANITE. 

Najpomembnejše funkcionalnosti, ki jih boste našli v drugi izdaji ekosistema URBANITE, 
so: 

 Zbiranje in preoblikovanje zagotavlja, da se zbrani podatki preverijo in 
ovrednotijo na podlagi definirane oblike in formata, s čimer se zagotovi 
interoperabilnost. 

 
 Shranjevanje in iskanje omogoča preslikavo, združevanje, skladiščenje, iskanje 

in semantično obdelavo izbranih podatkov. URBANITE uporablja skupen model 
za shranjevanje informacij in pridobivanje znanja ter skrbi za združevanje in 
nepodvajanje podatkov, ki izvirajo iz različnih virov. 
 

 Zmogljivost analize podatkov omogoča analizo vzorcev mestnih koles, prometa 
in javnega prevoza, prometnih tokov itd. 
 

 Prvi sklop simulacij se osredotoča na:  
o Boljše razumevanje posledic zgoščevanja mestnih območij. 
o Izboljšanje storitev javnega prevoza z novimi linijami in/ali frekvencami 

oziroma postajališči. 
o Postavitev nove infrastrukture za vozila, pešce ali kolesa. 
o Uvajanje novih mestnih omejenih prometnih con. 

Od oktobra 2021 do januarja 2022 so pilotna mesta projekta URBANITE izvedla drugo 
iteracijo socialnih participativnih delavnic, ki so bile uspešen primer soustvarjanja in 
so vključevale domenske in tehnične strokovnjake, državljane in javne uslužbence. Na 



delavnicah smo identificirali in preučili izzive, tveganja in možnosti odločanja na 
podlagi podatkov v urbani mobilnosti. Povzetek rezultatov bo kmalu na voljo na 
forumu URBANITE (https://forum.urbanite-project.eu/). 

Partnerji projekta URBANITE so Alma Digit, Comune di Messina, Engineering Ingegneria 
Informatica, Forum Virium Helsinki, Fraunhofer Fokus, Institut »Jožef Stefan«, Stiching 
WAAG Society, Gemeente AMSTERDAM, Ayuntamiento de Bilbao, Cluster de Movilidad 
y Logística de Euskadi in TECNALIA, ki koordinira projekt.  

Projekt je financiran s strani okvirnega programa Evropske unije za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 870338. 
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