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Hiszpania posiada duże doświadczenie we 
wdrażaniu inteligentnych technologii miejskich.  
Hiszpańskie Zrzeszenie Inteligentnych Miast 
(RECI http://www.redciudadesinteligentes.es) 
zrzesza obecnie 65 miast, a Madryt, Barcelona, 
Santander czy Logroño często służą za przykład 
nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju. 
Sektor transportu miejskiego w Hiszpanii rośnie 
po raz kolejny o ok. 2,5%, a liczba pasażerów 
komunikacji miejskiej w roku 2016 przekroczyła 
4.600 milionów.  

Ambasada Królestwa Hiszpanii wspólnie z ICEX 
España Exportación e Inversiones organizuje 
drugą edycję kkkkonferencjonferencjonferencjonferencji i konkursui i konkursui i konkursui i konkursu    „ITS w „ITS w „ITS w „ITS w 
moim mieście”moim mieście”moim mieście”moim mieście” poświęconych rozwiązaniom z rozwiązaniom z rozwiązaniom z rozwiązaniom z 
zakresu zakresu zakresu zakresu transportu i transportu i transportu i transportu i mobilności. mobilności. mobilności. mobilności. Konferencja 
odbędzie się    w dniu 25 kwietnia 2018 w dniu 25 kwietnia 2018 w dniu 25 kwietnia 2018 w dniu 25 kwietnia 2018 w sie-
dzibie Ambasady Hiszpanii w Warszawie.  

 

Po ciepłym przyjęciu zeszłorocznej edycji zarów-
no ze strony samorządów jak i partnerów hisz-
pańskich, w tym roku planujemy powtórzyć for-
mat spotkania. Tematyka konferencji obejmie ta-
kie zagadnienia jak: inteligentne systemy trans-
portowe, rozwiązania dla zarządzania ruchem, 
parkingi, rozwiązania dla transportu publicznego, 
informacja pasażerska, ticketing, etc. 

Wydarzenie rozpocznie debatadebatadebatadebata, do której zapro-
siliśmy przedstawicieli administracji lokalneadministracji lokalneadministracji lokalneadministracji lokalnej za-
równo z Polski, jak i z Hiszpanii, ekspertówekspertówekspertówekspertów z 
dziedziny transportu publicznego i mobilności 
oraz doraddoraddoraddoradców ców ców ców prawnychprawnychprawnychprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

W głównej części konferencji zaproszeni partne-
rzy techniczni przedstawią propozycje rozwiązań    
konkretnych problemów transportkonkretnych problemów transportkonkretnych problemów transportkonkretnych problemów transportoooowychwychwychwych, zgło-
szonych wcześniej przez samorządy. 

 

ZgłoszeniaZgłoszeniaZgłoszeniaZgłoszenia    
Konferencja jest skierowana do miast, które 
dysponują siecią transportu publicznego lub, 
które ze względu na swoją wielkość napotykają 
na problemy z utrudnieniami w ruchu drogo-
wym. Już dziś zapraszamy do zarezerwowania 
terminu 25 kwietnia 201825 kwietnia 201825 kwietnia 201825 kwietnia 2018 i przygotowania pro-
jektów konkursowych. 

Projekty biorące udział w konferencji i w kon-
kursie można zgłaszać poprzez formularz inter-
netowy https://goo.gl/qgGZro do 30 marca 2018r. 

KonkursKonkursKonkursKonkurs    

Wszystkie nadesłane zgłoszenia wezmą udział w 
konkursiekonkursiekonkursiekonkursie organizowanym w ramach konferen-
cji „ITS w moim mieście”. Komisja konkursowaKomisja konkursowaKomisja konkursowaKomisja konkursowa 
złożona z przedstawicieli firm oraz niezależnych 
ekspertów wybierze trzy najciekawsze zgłosze-
nia w trzech kategoriach: miasta duże, średnie i 
małe. Przedstawiciele nagrodzonych samorzą-
dów zostaną zaproszeni do odwiedzenia targów 
Smart City Expo, które odbędą się w listopadzie 
w Barcelonie.  

KontaktKontaktKontaktKontakt    

Dodatkowych informacji na temat konferencji i 
zgłoszeń udziela p. Leszek Winiarek pod nume-
rem telefonu: 22 617 15 90, lub mailowo pod 
adresem email: lwiniarek@comercio.mineco.es. 
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Podsumowanie kPodsumowanie kPodsumowanie kPodsumowanie konferencjonferencjonferencjonferencjiiii    ITS ITS ITS ITS 

w moim mieście w moim mieście w moim mieście w moim mieście 2017201720172017    

W dniu 22 czerwca 201722 czerwca 201722 czerwca 201722 czerwca 2017 w rezydencji 
Ambasadora Królestwa Hiszpanii odbyła 
się konferencja ITS W MOIM MIEŚCIE 
zorganizowania przez Biuro Radcy HaBiuro Radcy HaBiuro Radcy HaBiuro Radcy Han-n-n-n-
dlowego Ambasady Hiszpaniidlowego Ambasady Hiszpaniidlowego Ambasady Hiszpaniidlowego Ambasady Hiszpanii oraz 
ICEX España Exportación e InversiICEX España Exportación e InversiICEX España Exportación e InversiICEX España Exportación e Inversio-o-o-o-
nesnesnesnes, pod honorowym patronatem NarNarNarNaro-o-o-o-
dowego Funduszu Ochrony Środowdowego Funduszu Ochrony Środowdowego Funduszu Ochrony Środowdowego Funduszu Ochrony Środowi-i-i-i-
ska i Gospodarki Wodnejska i Gospodarki Wodnejska i Gospodarki Wodnejska i Gospodarki Wodnej. Konferencja 
poświęcona była tematyce inteligentnego 
transportu i mobilności. 

W konferencji wzięło udział ok. 50 przed-
stawicieli miast, operatorów transportu 
miejskiego oraz firm hiszpańskich. 

FFFFORMAT KONFERENCJIORMAT KONFERENCJIORMAT KONFERENCJIORMAT KONFERENCJI 
Ponieważ co roku w Polsce organizuje 
się wiele  wydarzeń poświęconych 
zagadnieniom Smart Citites, 
zaproponowaliśmy nieco inny format 
konferencji, w którym zaproszone przez 
Ambasadę hiszpańskie firmy przedstawiły 
propozycje rozwiązań problemów 
transportowych zgłoszonych wcześniej 
przez samorządy.  

Konferencję rozpoczęła debata na temat 
praktycznych aspektów wdrażania pro-
jektów ITS. W dyskusji, którą poprowadził 
Jędrzej PuzyńskiJędrzej PuzyńskiJędrzej PuzyńskiJędrzej Puzyński z ZDG TOR wzięli 

udział: Anna JakubowskaAnna JakubowskaAnna JakubowskaAnna Jakubowska – dyrektor de-
partamentu środków zagranicznych w 
NFOŚiGW, Marek SikoraMarek SikoraMarek SikoraMarek Sikora – wiceprezy-
dent Grudziądza, Tomasz DombiTomasz DombiTomasz DombiTomasz Dombi – za-
stępca dyrektora ZDM, dr. Tomasz KTomasz KTomasz KTomasz Ka-a-a-a-
mińskimińskimińskimiński – ekspert z Instytutu Transportu 
Samochodowego oraz Dawid JeliczDawid JeliczDawid JeliczDawid Jelicz z 
kancelarii prawnej Garrigues.  

W drugiej części konferencji, partnerzy 
techniczni konferencji, firmy Aldesa, Aldesa, Aldesa, Aldesa, 
ETRA, FB Serwis i GMVETRA, FB Serwis i GMVETRA, FB Serwis i GMVETRA, FB Serwis i GMV zaprezentowali 
swoje propozycje rozwiązań dla proble-
mów przedstawionych wcześniej przez 
poszczególne miasta, takich jak: przygo-
towanie i wdrożenie systemu ITS prze-
projektowanie skrzyżowań i priorytetów 
dla tras tramwajowych, optymalizacja 
napełnień komunikacji publicznej poprzez 
zarządzanie taryfą, poprawa punktualno-
ści, informacja pasażerska w czasie rze-
czywistym, zarządzanie miejscami par-
kingowymi oraz systemy wyszukiwania i 
naprowadzania do wolnych miejsc par-
kingowych. 
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 Wszystkie nadesłane zgłoszenia wzięły 
udział w konkursie, a jury wybrało zwy-
cięzców w 3 kategoriach: 

SMART CITY EXPO WORLD SMART CITY EXPO WORLD SMART CITY EXPO WORLD SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESSCONGRESSCONGRESSCONGRESS    

Nagrodą w konkursie był wyjazd na targi 
Smart City World CongressSmart City World CongressSmart City World CongressSmart City World Congress. W czasie 
pobytu w Barcelonie przedstawiciele sa-
morządów mieli okazję poznać najnow-
sze technologie prezentowane na targach 
oraz wspólnie z samorządowcami z Ho-
landii i Australii wzięli udział w konferekonferekonferekonferen-n-n-n-
cjicjicjicji na temat doświadczeń miast we 
wdrażaniu inteligentnych rozwiązań. Wi-
zyta w Barcelonie była również okazją do 
zwiedzenia centrum sterowania ruchemcentrum sterowania ruchemcentrum sterowania ruchemcentrum sterowania ruchem 
miasta Barcelona oraz jednego z centrów 
zarządzania transportem publicznym.   

Nowy SączNowy SączNowy SączNowy Sącz – miasta od 80 do 
150 tys. mieszkańców. 

Zabrze Zabrze Zabrze Zabrze – miasta od 150 
do 450 tys. mieszkańców  

Poznań Poznań Poznań Poznań ––––    miasta powyżej 
450 tys. mieszkańców 


