Секторот Патен сообраќај
е вториот најголем емитер на
стакленички гасови во земјата. Патниот
сообраќај е одговорен за 9.15% од вкупните
национални емисии на стакленички гасови
во периодот 2003 - 2009.
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Емисиите од
патниот сообраќај во
2009 се приближно еднакви
со вкупната годишна
апсорпција на CO2 од
секторот Шумарство.
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Градот Скопје се почесто се
соочува со сообраќајни метежи,
застој, доцнења и сообраќајни
незгоди, како и високо
ниво на загадување
на воздухот.
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апликацијата

Апликацијата
Патувај Зелено е
навигациска алатка која
ќе ги охрабри луѓето да ги
прифатат поеколошките начини
на транспорт во градот.
Апликацијата ќе овозможи
континуирано информирање за
сообраќајните состојби, ќе ја
промовира употребата на чисти и
економични транспортни средства,
за на крајот да придонесе кон
намалување на емисиите на
стакленички гасови предизвикани
од моторизираниот транспорт во
градот Скопје.

Град Скопје
Центарот за контрола и
управување на сообраќајот
ЈСП
ЈП Градски Паркинг
IN TAXI
Факултет за информатички науки
и компјутерско инженерство
УНДП

БАЗИРАНА НА
GOOGLE MAPS
ПЛАТФОРМАТА И ПОДАТОЦИТЕ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ
СОСТОЈБИ, ГУЖВИТЕ И
СООБРАЌАЈНИТЕ
ИНЦИДЕНТИ ВО РЕАЛНО
ВРЕМЕ, АПЛИКАЦИЈАТА И WEB
ПЛАТФОРМАТА ГИ
СОДРЖат
СЛЕДНИТЕ
ТРАНСПОРТНИ
МОДУЛИ:

Апликацијата е поврзана со
опрема за мониторинг на
емисиите на CO2 во воздухот
која е инсталирана на три
фрекфентни раскрсници во
градот, со што се овозможува
континуирано известување
за загадувањето на
воздухот во реално
време.

Апликацијата
овозможува пресметка
на траекториите на движење и
споредба на различните транспортни модули во однос на цената на
чинење, потребното време до дестинација и емисиите на CO2
од патувањето. “Најзелениот” транспортен модул е
означен/обележан како најсоодветен и препорачан.

Одберете
превозно средство
со кое сакате
да патувате

CO2
оваа апликација дава корисни информации за:

Велосипед –

информација за
најкратките рути и
потребното време
до дестинација.

информација за
достапна
инфраструктура,
локации за
изнајмување на
велосипеди, цена за
наем и потребно
време до
дестинацијата

Јавен превоз –

Возило –

информација за
локација на
најблиската
автобуска станица,
најсоодветната
автобуска линија,
податоци за
трансфер, распоред,
цена на билети,
потребно време до
дестинација, како и
емисии на CO2 од
патувањето со
автобус

информација за
препорачана рута,
далечина, локација
на сообраќајни
застои и гужви,
потребно време,
просечна цена и
емисии на CO2 од
патувањето со
автомобил. Овој
модул исто така ги
прикажува и
локациите,
капацитетот и
цената на јавните
паркинзи во град
Скопје.
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Пешачење –

Сообраќајна
незгода
Сообраќаен
Затворена
застој
улица

Достапно за Android

www.patuvajzeleno.mk

Empowered lives.
Resilient nations.

