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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A DO THE RIGHT MIX  
SPOJILY SVÉ SÍLY, ABY PODPOŘILI UDRŽITELNOU MĚSTSKOU 

MOBILITU

 S cílem rozšířit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činnosti se Evropský týden mobility a kampaň Do 
the right mix sloučily do jedné širší kampaně  Evropské udržitelné městské mobility.

I když sloučené kampaně přijmou název a logo Do the Right Mix, Evropský týden mobility zůstane jako nejdůležitější 
zdůraznění a nadále se bude konat každý rok ve stejném termínu - od 16. do 22. září.

Prostřednictvím jedné online komunitní platformy se 
budou moci registrovat aktivity místních orgánů, 
nevládních organizací, občanských skupin, veřejných a 
soukromých institucí, provozovatelů dopravy a firem a 
ukázat tak své propagační iniciativy, nechat se inspirovat a 
sdílet příklady dobré praxe s dalšími aktivisty a zároveň 
požádat o oficiální potvrzení EU (podle přísných pravidel 
pro účast) a zapojit se do soutěže o Ocenění evropské 
udržitelné městské mobility.

DO THE RIGHT MIX je politicky a finančně podporováno Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu a životní 
prostředí Evropské komise. Evropský sekretariát je řízen konsorciem zahrnující tři městské sítě (Eurocities, ICLEI, Polis), 
profesionální komunikační agenturu (ICF-MOSTRA) a uznávanou mezinárodní organizaci (Regionální Centrum pro životní 
prostředí).
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Nový komunikační toolkit se v současné době dokončuje. Bude zahrnovat vizuální prvky, šablony a pokyny 
pro grafiky, které mohou být použity k přípravě propagačních materiálů.

 Ilustrace mají nový charakter jménem Edgar, reprezentující různé typy uživatelů dopravy v multimodální 
prostředí dopravy. Prázdná verze bude také doplněna o další vizuály nebo fotografie relevantní na místní 
úrovni.

Choose. Change. Combine.
www.dotherightmix.eu

LOGO LOGO LOGO

HOW WOULD YOU LIKE 
YOUR TRANSPORT TODAY?

Reading room Fitness center

Team building Meditation session

SEPTEMBER 16 - 22, 2015
EUROPEANMOBILITYWEEK

Kritéria a postupy pro registraci a účasti v ETM zůstávají stejné; stávající propagační a inspirující nástroje, jako je 
Příručka ETM, tématické pokyny, průvodce nejlepší praxe budou přepracovány a rozšířeny. Tyto podpůrné 
materiály budou k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Jednou z nejvýznamnějších změn je logo Evropského týdne mobility - modrožlutá květina se již nebude 
používat. Od letošního ročníku bude EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY  zobrazeno pouze názvem s velkými písmeny 
a slovem "mobility" tučně. Tato změna bude snazší integraci v rámci celkové vizuální identity kampaně DO 
THE RIGHT MIX.
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NOVÝ WEB

Existující webové stránky www.mobilityweek.eu budou integrovány do www.dotherightmix.eu
a nabídnou informace o registraci a nástrojích kampaní - jak pro Evropský týden mobility tak i celoročních 
iniciativ. Stávající sociální mediální kanály budou také sloučeny. 

Oficiální spuštění nových webových stránek je plánováno na konec července. Existující www.mobilityweek.eu 
budou do té doby zachovávány v provozu a umožní registraci v přechodném období. Registrace pro města bude 
otevřena dne 10. června 2015.

TÉMA 2015 

Ačkoli  cílem nové kampaně evropské udržitelné městské mobility je podporovat multimodální cestování, každý 
ročník EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY  bude mít i nadále tématické zaměření a heslo k akci, které jsou vybrány v 
těsné spolupráci s Evropskou komisí a sítí národních koordinátorů.

Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma intermodality a odpovídající 
výzvu k akci  Vyber. Změň. Zkombinuj.  Cílem je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností 
dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsoby dopravy, což může často 
vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování. Výzva k akci a téma bude přeloženo do všech úředních jazyků EU v 
úzké spolupráci s národními koordinátory Evropského týdne mobility. 

VÍCE INFORMACÍ

Informace budou průběžně aktualizovány prostřednictvím webových stránek, sociálních médií a informačního 
bulletinu. Pro jakékoliv další otázky, prosím kontaktujte svého národního koordinátora na MŽP nebo zástupce 
Evropského sekretariátu:
Lucie Erbenová
lucie.erbenova@mzp.cz 
Tel: +420 602 656 399

Peter Staelens
peter.staelens@eurocities.eu
Tel +32 2 552 08 66

EUROPEANMOBILITYWEEK

            JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER

REGISTRATION OPENS
8th June

BEST PRACTICE GUIDE
WEBSITE LAUNCH
End of July

PLÁN A DALŠÍ KROKY 

Sloučení dvou úspěšných kampaní pod novou vizuální identitu není jednoduché; nicméně Evropský sekretariát se  
snaží dodržet zavedený plán Evropského týdne mobility. Níže je časová osa znázorňuje nadcházející dílčí cíle a výstupy:

16-22 SEPTEMBER

EMW COMMUNICATION TOOLKIT
CHARTER
LEAFLET
FLYER
THEMATIC GUIDELINES
HANDBOOK 




