
 Tabuľka projektových zámerov pre UMR funkčného územia mesta Prešov

Prioritná os č.1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

 Investičná priorita: 1.2: 
Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
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Špecifický cieľ :
1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.



 Podporované aktivity: 
- spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility1, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy); 
- obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu; 
- náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy alebo prímestskej autobusovej dopravy na dieselový pohon vysokoekologickými autobusmi, napr. plynovými autobusmi, hybridnými autobusmi alebo elektrobusmi, spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej  infraštruktúry (napr. plniacich staníc plynu, nabíjacích staníc) vrátane nákupu nízkopodlažných/low-entry nízkoemisných autobusov/elektrobusov;2 
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov3, okrem terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry;4 
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy;5 
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)6; 
- zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy; 
- modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (napr. tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (označovače lístkov, predajné automaty, zastávkové informačné systémy a pod.); 
- zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (napr. preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.). 

Podporované aktivity pre cyklodopravu:: 
- spracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov; 
- budovanie cyklistickej infraštruktúry (cyklodopravné účely): 
o komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich mestských komunikáciách, 
o doplnková infraštruktúra (napr. chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, a pod.); 
- budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space7, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov, a pod.); 
----------------------------------------------------------
2 Podporované budú projekty náhrady verejnej mestskej autobusovej dopravy na naftový pohon autobusmi na plynový pohon, hybridnými autobusmi alebo elektrobusmi, ktoré prispejú k naplneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice EP a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch, a zároveň smernice EP a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe ako aj národnej Stratégie pre redukciu PM10. 
3 Definícia štandardov terminálov bude súčasťou programového manuálu k OP. 
4 Terminály pri železničných staniciach sú predmetom aktivít v rámci investičnej priority 7c) OPII 
5 napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy. Definícia štandardov integrovanej zastávky bude súčasťou programového manuálu k OP. 
6 Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská s napojením na verejnú dopravy, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na parkovisku pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou (zväčša železničnou dopravou, poprípade mestskou hromadnou dopravou). Vozidlo je umiestnené na parkovisku počas dňa. Bike and Ride (B+R) je názov pre systém cyklostojanov pri termináloch verejnej dopravy. Kiss and Ride (K+R) predstavuje systém bezpečného prestupu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky verejnej osobnej dopravy v blízkosti prestupných uzlov. 


