MAntovo

Smart locations for better liveability

Število prebivalcev :
2010

Mantova (mesto)

Zaledje

Skupaj

48.612

117.765

166.377

Mantova (mesto)

Zaledje

Skupaj

53.828

126.562

182.390

Razvojne težnje :
2033

Površina pilotnega območja :
Mantova (mesto)

Zaledje

Skupaj

64 km²

724 km²

788 km²

Upravna razdelitev :
> 15.000 prebivalcev

1 občina

5.000 – 15.000 prebivalcev

12 občin

< 5.000 prebivalcev

3 občine

Glavni izzivi :
• Razpršena poselitev ;
• Javne storitve so zgoščene v središču province – Mantovi, kar prispeva k povečani uporabi
avtomobilov ;
• Ponudba javnih, intermodalnih transportnih storitev in infrastrukture ni zadostna.

Poglavitne priložnosti :
• Razdalje med urbanimi središči so kratke ali srednje dolge ;
• Povezovanje razvoja sistema naselij in mobilnostnega omrežja ;
• Izboljšanje kolesarskih poti za dnevna potovanja od doma na delo in v šolo.

MAntovo
Orodja,
udejanjena
v Provinci
Mantova
1 Orodje za presojo

stanovanjskih
območij za prostorske
načrtovalce in
mobilnostne deležnike:
pilotno območje
zajema 16 občin.

2 Orodje za pripravljalce

politik: pilotno
območje
zajema 16 občin.

3 Spletna stran, podprta

s prostorskimi
podatki, ki omogoča
oceno skladnosti s
pokrajinskim načrtom
za teritorialno
sodelovanje (PTCP):
pilotno območje
zajema 16 občin.
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Potrebe in pričakovanja, ki so jih
deležniki s pilotnega območja izrazili
glede orodij projekta MORECO
Orodje za prostorske načrtovalce in deležnike
na področju mobilnosti je omogočilo sočasno
obravnavo dveh vidikov, ki sta praviloma ločena:
načrtovanje novih območij poselitve in načrtovanje
sistemov mobilnosti. Orodje smo prilagodili
lokalnim razmeram in bo na voljo na uradni spletni
strani Province Mantova. Služilo naj bi kot podpora
prostorskemu načrtovanju na ravni province in
naselij.
Z uporabo geografskih informacijskih sistemov
za ponazoritev prostora in vrednotenje naselij je
mogoče v planskih različicah upoštevati številne
vidike in oceniti učinke različnih dejavnikov.
Orodje za politične predstavnike daje osnovo za
predstavitev problematike, s čimer je lažje doseči
skupen pogled na obravnavane teme in se usmeriti
k sprejemanju bolj premišljenih, z informacijami
podprtih odločitev.

Pristop k predstavitvi orodij projekta
MORECO
Predstavniki Province Mantova smo projekt
MORECO predstavili načrtovalcem in političnim
predstavnikom iz šestnajstih občin, ki tvorijo pilotno
območje. V času trajanja projekta smo izvedli večje
število sestankov z namenom predstaviti projekt
in dosežene rezultate. Konferenca, izvedena v
Mantovi, je bila pomembna priložnost za izmenjavo
izkušenj in dobrih praks z deležniki z Območja Alp,
pa tudi za predstavitev interesov province in občin,
ki tvorijo pilotno območje.
Pripravili smo skupno zbirko, ki vsebuje vse
podatke, za katere so lokalni deležniki izrazili
interes.

Spremembe lokalnih razmer v
primerjavi z začetnimi pričakovanji
V projektu MORECO so bila pripravljena
orodja, namenjena podpori načrtovalcem pri
opredeljevanju trajnostnih izbir.
Projekt MORECO je spodbudil multidisciplinaren
pristop k načrtovanju in razmislek o procesih
upravljanja, povezanih z razvojem in načrtovanjem
naselij.

Učinki projekta MORECO
Project MORECO je pokazal, da je mogoče z
uporabo orodij v prostorskem načrtovanju opredeliti
in prikazati probleme, povezane z razpršeno
poselitvijo. Načini razvoja naselij, ponudba na
področju mobilnosti, infrastrukture ter storitev
nakazujejo stopnjo razpršenosti poselitve v zaledjih
mest. Kazalniki, ki smo jih uporabili, se nanašajo na
razporeditev prebivalstva, infrastrukture in storitev
na območjih, ki jih pokriva javni potniški promet, ter
na primerjavo razporeditve prebivalstva in ponudbe
infrastrukture in storitev na obravnavanih območjih.

Celovit in multidisciplinaren pristop
V izvajanje projekta MORECO smo vključili
različne sektorje uprave Province Mantova. Tako
strokovnjaki kot odločevalci so imeli priložnost
izraziti stališča do tem, ki jih obravnavamo v
projektu.

