MORECO ORODJA

za gospodinjstva

Smart locations for better liveability

Predstavitev orodja
• Orodje je bilo pripravljeno v programu MS EXCEL in podaja pregled stroškov mobilnosti in stanovanjskih
stroškov za več možnih lokacij bivanja.
• Omogoča izračun stroškov mobilnosti in stanovanjskih stroškov ter primerjavo stroškov mobilnosti ob
uporabi osebnega avtomobila in sredstev javnega prevoza.
• Omogoča primerjave možnih lokacij bivanja glede na stroške mobilnosti.

Cilji in ciljne skupine
Orodje je namenjeno predvsem posameznikom ali gospodinjstvom, ki iščejo novo lokacijo bivanja in se želijo
seznaniti s predvidenimi prihodnjimi stroški mobilnosti.
Namen računskega orodja za gospodinjstva je:
• Predstaviti, kako različni so lahko stroški mobilnosti gospodinjstev v povezavi z izbiro lokacije bivanja
v osrednjih mestnih ali v bolj oddaljenih primestnih območjih.
• Vplivati na proces odločanja gospodinjstev z izpostavljanjem povezav med izbiro lokacije in višino stroškov
zasebne mobilnosti.
• V daljšem obdobju odvrniti velika zasebna vlaganja v gradnjo stanovanj na decentraliziranih lokacijah ter
prikazati možne pozitivne učinke na stroške mobilnosti (z vidika finančnih sredstev, časa in dolgoročne
perspektive).
• Opogumiti gospodinjstva, da spremenijo svoje mobilnostne navade in da v večji meri uporabljajo bolj
trajnostne načine prevoza.
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Preizkušanje na pilotnih območjih
Orodje projekta MORECO za gospodinjstva je na voljo v obliki MS Excel dokumenta. Vsi izračuni, pa tudi vsi
osnovni podatki so vidni v različnih zavihkih dokumenta. Orodje je moč dokaj enostavno prilagoditi katerikoli
občini ali regiji. Uporabiti ga je mogoče v izvirni različici (v angleškem jeziku) ali pa ga uporabiti kot osnovo in
ga nadgraditi.
Dosedaj opravljene prilagoditve zajemajo prevode programa Excel v jezike partnerjev projekta
MORECO in nadgradnjo v spletna računala z integriranimi kartografskimi podlagami in z vmesniki,
ki omogočajo izmenjavo informacij v realnem času.
Partnerji projekta MORECO preizkušajo inačice orodja za gospodinjstva skladno z značilnostmi lokalnega
okolja na naslednjih pilotnih območjih:
• Mesto Salzburg in njegovo okrožje (AT)
• Statistična regija Jugovzhodna Slovenija (SI)
• Alpski koridor Geneva-Valence (FR, partly)
• Združenje gorskih občin območja Pinerolese (IT)
• Dolina Belluna in dolina Boite e Cientro Cadore (IT)

Projektni partnerji so orodje preoblikovali in pripravili za
uporabo, razen tega pa izvajajo tudi aktivnosti, s katerimi
poskušajo prebivalce seznaniti z orodjem
in jih spodbuditi k uporabi.

