
1.   Registrácia:

 • Na webovom sídle www.eurotm.sk vyplníte príslušný registračný formulár: 
  – Registrácia pre mestá
  – Registrácia pre neziskové organizácie, inštúcie, školy, ...

  Kliknum na príslušný registračný formulár sa dostanete na domovskú stránku www.mobilityweek.eu – časť registrácia – kde v pravom hornom rohu zvolíte pre 
komunikáciu jazyk slovenský – ďalej postupujete podľa inštrukcií.

  •  V prípade registrácie samosprávy, nie je nevyhnutné zapojiť sa do všetkých troch navrhovaných akvít uvedených vo formulári. Pre registráciu je postačujúce  
 zapojiť sa aspoň do jednej z nich, avšak v prípade, že sa chcete dostať do „zlatej kategórie“, ktorá umožňuje oprávneným mestám uchádzať sa o cenu Awards

   ETM 2019, je potrebné zapojenie do všetkých troch.

 •  Po prvotnej registrácii sa do formulára môžete kedykoľvek vráť a postupne dopĺňať ďalšie akvity, najneskôr do 22. 9. 2019.

2. Charta ETM 2019 – jej vypísaním a odoslaním koordinátorovi kampane deklarujete oficiálne zapojenie sa mesta do kampane
 (dokument nájdete: www.eurotm.sk/dokumenty)
 
  •  vyberte a označte jedno alebo viac kritérií

 •  dokument podpísaný štatutárnym zástupcom/primátorom mesta pošlite na adresu národného koordinátora: Slovenská agentúra životného prostredia, 
  odbor komunikácie a osvety, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.

3.  Pozvite organizácie a inštúcie, pôsobiace na území vášho mesta parcipovať na podujaach organizovaných počas kampane (firmy, neziskové organizácie, 
 školy, centrá voľného času, prevádzkovateľov verejnej dopravy,...).

4.  Zabezpečte, v rámci svojich možnos, propagáciu kampane vo vašom meste (webová stránka, lokálne informačné médiá, sociálne siete, webové stránky 
  zapojených organizácií, v prostriedkoch verejnej dopravy...).

•   ako sa zapojiť do Národnej súťaže Európsky týždeň mobility 2019
Národnú súťaž vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR pre vyššiu mováciu samospráv na Slovensku zapojiť sa do kampane ETM 2019.

1.  Vyplnenú prihlášku, vrátene povinných príloh, pošlite najneskôr do 30. 9. 2019 na adresu:
 Slovenská agentúra životného prostredia
 odbor komunikácie a osvety
 ul. Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

2.  Vyplnenú prihlášku pošlite elektronicky na e-mailovú adresu: etm@sazp.sk.

3.  Formulár prihlášky bude zverejnený na stránke www.eurotm.sk v sekcii dokumenty od augusta 2019.

4.  Odporúčame prihlášku vypĺňať a zasielať až po realizácii poduja alebo trvalých opatrení, teda po ukončení kampane ETM 2019. (POZOR – predmetná 
 prihláška je prihláškou len do Národnej súťaže ETM 2019, nie do samotnej kampane ETM 2019).

5.  Každá samospráva sa môže uchádzať o ocenenie vo všetkých 3 kategóriách, ku každej kategórii je ale potrebné vyplniť samostatnú prihlášku.

Viac iViac informácií o téme ročníka 2019, príklady dobrej praxe, inšpirácie a movácie pre organizovanie temackých akvít  alebo trvalých opatrení nájdete na web 
sídle kampane: www.eurotm.sk

Pre doplňujúce informácie priamo kontaktujte koordinátora kampane: etm@sazp.sk.

MANUÁL/ODPORÚČANIA 
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