
 

В действие! 
Електронната платформа на e-
TREAM беше посрещната с ен-
тусиазъм 
 

 На 29 Октомври 2007, електронната платфор-
ма беше  официално открита за общественост-
та. Тя предлага възможности за обучение  по 
управление на мобилността и алтернативни 
горива. От платформата  могат да се възполз-
ват енергийни агенции,  общини, фирми и дру-
ги организации, независимо от тяхното место-
положение,  конкретно направление на работа 
и време.  
Електронната платформа е преведена на 10 
езика и работи като Web-портал за ученици. Тя 
предоставя мигновен достъп до съдържанието 
на курсовете, позволява на учениците да общу-
ват със своите учители (да изпращат въпроси, 
да получават съвети  след като  предадат зада-

чите си и т.н.) и съученици от различни страни 
по света чрез отворен форум за теми, въпроси 
и споделяне на опит.   
Откриването на платформата имаше голям 
успех. Повече от 200 ползвателя от различни 
страни, включително представените  партньори 
по  проекта e-TREAM вече са били регистрира-
ни в курсовете. 
Платформата има 9 обучителни модула: (1) 
Основи на транспорта и енергията; (2) Произ-
водство и използване на био-горива; (3)  Ал-
тернативни горива и превозни средства (без 
био-горива); (4) Стил на шофиране и устройст-
ва в автомобила; (5) Управление на мобил-
ността за общини; (6) Управление на мобил-
ността за фирми и институции;  (7) Управление 
на мобилността за училища; (8)   Управление 
на търсенето  (градско планиране и транспорт, 
управление на достъпа, управление на 
паркирането); (9) Маркетинг на мобилността 
(транспортна информация, повишаване на 
осведомеността, маркетинг, управление на 
участието и промяната). 
   (виж ‘В действие’, стр. 4) 

Т Р И М Е С Е Ч Е Н  Б Ю Л Е Т И Н  

Януари 2008  В ДЕЙСТВИЕ 
e-TREAM на кратко 

• Анализира съществува-
щи услуги и нуждата от 
нови услуги за мобилност 
във всеки регион 

• Установява цели за нови-
те мобилни услуги, които 
се предоставят от всяка 
агенция 

• Създава платформа за е-
обучение, основана на 
предишните STEER про-
екти, която ще функцио-
нира на уеб сайта на 
проекта 

• Обучава работещите в 
агенциите да развиват 
нови услуги 

• След утвърждаване и 
редактиране: рекламира-
не на новата платформа 
за е-обучение в различ-
ните държави, които 
работят по проекта 

В този брой: 

В Испания Енергийната 
Агенция на Ла Рибера 
промотира колоезденето и 
ефикасното шофиране 

2 

Конференция по 
Управление на 
мобилността за 

3 

Във Вроцлав DAEIS 
реализира университетска 
програма 

3 

В Крете REAC раз-
вива 3 нови услуги 

3 

Конференция по устойчив 
транспорт и мобилност –
набляга на EUSEW в 
Брюксел 
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Дуйсбург, Германия, 22 Ноември, 2007… На 
вечерната сесия на проекта OPTIMUM 2 беше 
обявено   официалното откриване на обучител-
ната платформа  e-TREAM. Там присъстваха 
експерти от цяла Европа, които бяха дошли да 
дискутират  въпроси, свързани с нови мобилни 
инициативи.  
След кратко приветствие  на координатора на 
проекта Optimum 2, Тобиас Кип от Team Red и  
координатор на експертния съвет на e-TREAM, 
обяви официалното  откриване на  платформа-
та. 
Настъпи момента за он-лайн запознаване с 
платформата.  Присъстващите бяха запознати  
с нейното съдържание и разнообразни функ-
ции.  Всички гости бяха призовани да се вклю-
чат и  тестват електронната платформа,  да 
дават  идеи и обратна информация за подобря-
ването й. 
Господин Кип представи подхода на платфор-
мата за обучение, целите и задачите на  проек-

та e-TREAM. По-късно той описа накратко обу-
чителните модули. Презентацията завърши с 
оживена дискусия за   подхода на e-TREAM. 

Гостите бяха впечатлени от голямото разнооб-
разие и обхвата на информацията в модулите 
след он-лайн представянето. 
Партньорите по e-TREAM благодарят на екипа 
на OPTIMUM2 за отличното съдействие. 
 
  (вж.‘Стартът’, стр.4) 

e-TREAM официално стартира в Дуйсбург  



 
Проектът “Безопасни маршрути за велосипеди” 
в областта Ла Рибера се състои в проектиране 
на безопасни маршрути по второстепенни пъти-
ща, за да се свържат градовете в Ла Рибера. 
Целта е  да се създаде мрежа от пътища, които 
позволяват пътуване в границите на областта с 
по-екологично чист  транспорт и да се реклами-
ра използването на велосипеди на къси разсто-
яния. 

Използвана е ГИС, за да се разработят 10 под-
робни карти на различни маршрути, които  
свързват всеки град с други градове. Мащабът 
им зависи от зоната, която обхващат и  варира 
от 1:30 000 до 1:35 000 .    

Използването на обновени ортоснимки позво-
лява изменения в пътната мрежа. Използвани 
са    дигитални модели на терена, за да се уста-
нови успешно  релефа на маршрута. В допъл-
нение към всяка карта има текст, който обясня-
ва характеристиките на маршрута и приблизи-
телното време за преход. Цялата информация 
е качена и на CD. 
 
Една от дейностите, предложени от Енергийна-
та Агенция - Ла Рибера (ЕАЛР) е да  промотира 
тези маршрути чрез  серия от велосипедни 
обиколки в областта. За да окуражи ползването 
на велосипеди като екологично чист и здравос-
ловен начин на придвижване, ЕАЛР организира 
първата от тези обиколки на 22 септември 
2007, денят обявен за “Ден без автомобили”. 
През Седмицата на мобилността, тя представи 
колоезденето като наистина удобно за прид-
вижване между общините в областта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Избрания за тази  цел маршрут започна от Суе-
ца и мина през селата Риола, Полиния, Бену-
сил, Алзира и Корбера. Целият път е по градски 
пътеки сред портокалови полета. 
 
Пътуването заедно с  почивката за обяд отне  
един  час. Когато всички участници се върнаха 
в Суеца, ЕАЛР раздаде на всички CD със ин-
формация за  всички маршрути и тениски с 
реклама на Седмицата на мобилността. 
 
Целта на тези маршрути е да улесни връзката 
между общините чрез различни начини на 
придвижване, които не замърсяват околната 
среда като велосипеди и други. Маршрутите не 
са  по-дълги  от 14 км. 
 
За да отпразнува Седмицата на мобилността,  
ЕАЛР съвместно с Енергийната Агенция - Ва-
ленсия (ЕАВ)  организира курс по ефективно 
шофиране. Той се проведе  от 17 до 21 септем-
ври в офисите на ЕАВ, Алгемеси. Участие взе-
ха  60 души, разпределени  в десет сесии, вся-
ка една по 4 часа. Целта на проведените курсо-
ве беше да накара шофиращите да прилагат  
съветите  на  практика. Всички посочени мето-
ди бяха тествани в реални условия на пътя. 
Ефектът  се оценяваше с помощта на монтира-
но в автомобила устройство за измерване на 
изразходеното гориво. Значителното намалява-
не  консумацията на гориво чрез ефективно 
шофиране можеше да бъде проверено от всич-
ки участващи. Всъщност, тези курсове са пред-
назначени  за  обучаване на отделни шофьори 
в техника на спестяващото гориво шофиране, 
позволяващо 20% намаление. 

Енергийна Агенция - Ла Рибера рекламира колоезденето и 
ефективното шофиране в Испания  

 

 

 “... позволяват 
пътуването в 
границите на 
графството с  
по-екологично 
чист  транспорт 
и рекламират 
използването на 
велосипеди....” 
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“Целта е да се 
осъществи 
връзка между 
общините чрез 
алтернативни 
начини на прид-
вижване….” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорите  по проекта e-TREAM DAEIS във Вроцлав, Полша, 
съобщиха, че успешно са реализирали  курс на  тема “ Устой-
чив транспорт и алтернативни горива “ в Технологическия Уни-
верситет на Вроцлав. Нуждата се породи от работата на аген-
цията по проекта e-TREAM, казва Радослав Малолепси от 
DAEIS. Работата ни, каза той,  доведе до организиране на  
семинари по темата. 

Проектът се реализира  на  остров Виелкополски. Освен горива 
и устойчиви начини на транспорт бяха популяризирани Интер-
нет техники за анализ на комуникационната мрежа на града 
чрез  електронно проучване на избрани граждани и ползването 
на ГИС (Географска Информационна Система). 

 

DAEIS реализира университетска програма във  Вроцлав  
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Регионална агенция - Крете, Гър-
ция, партньор по проекта e-TREAM 
е разработила  и реализирала ус-
пешно 3 нови услуги. Те   включват 
устойчиви начини на придвижване 
и водят до издаването и разпрост-
ранението на промоционални мате-
риали.   

Последните  информират и рекла-
мират процедурите в офиса по 
консултантските услуги за  реали-
зиране на  различни идеи за прид-
вижване и  транспорт. Вдясно  е  
показана промоционалната брошу-
ра за услугите на REAC.  

В Крете REAC развива 3 нови услуги 

Конференция по устойчив транспорт и мобилност  

Едно основно събитие по време на Сед-
мицата на Устойчивата Енергия в ЕС, 
обявена за периода 26 януари- 2 февру-
ари в Брюксел ще е  конференцията на 
тема “Устойчив Транспорт и Мобилност  
– предизвикателства и подходи”. Кон-
ференцията ще се състои следобед на 
30 януари в сградата Шарламан, стая 
S4.  
Организаторите  – B.&S.U. Beratungs- 
und Service-Gesellschaft Umwelt mbH, 
Energikontor Sydost AB и Енергийна 
Агенция –  Пловдив са партньори по 
проекта e-TREAM.  Последните два са и 
партньори  по проекта MOVE.  

В рамките на програмата ще бъдат 
представени успешни местни дейности 
както по e-TREAM, така и по MOVE  . 
Централна роля ще заеме докладът   
“Към нова култура на градската мобил-
ност” на  Барбара Дирксенс, експерт в  
отдел “Чист транспорт и Градски транс-
порт” на Директората по енергия и тран-
спорт на Европейската комисия. След 
това Астрид Гейгер ще говори за 
“Устойчивия транспорт и мобилност в 
програмата  Интелигентна Енергия.” 
Госпожа Гейгер е наблюдаващ  проекти-
те STEER-Транспорт в Изпълнителна 
агенция за конкурентноспособност и 
иновации. 

 Каролина Гунарсон ще представи док-
лад   “Така област Калмар в югоизточна 
Швеция ще стане свободен от горива 
район до  2030.” Госпожа Гунарсон от 
Регионалния съвет на Калмар, Швеция 
е наблюдаващ по програмата целяща 
освобождаване от фосилните горива.  
Пълна информация  за конференцията 
и регистрацията  могат да се намерят 
на  www.eusew.eu. 



 

‘В действие’ , продължава от стр. 1 
Всички модули са преведени на 10 езика 
от партньорите по проекта. Те са разрабо-
тени на базата на най-добрия опит и със 
съдействието на висококвалифицирани 
експерти. Освен това, модулите са насо-
чени към нуждите на енергийните агенции 
чрез практически ориентиран метод, кой-
то включва предложения за прилагане на 
различни услуги  в различните региони. 
Те са били тествани от агенциите в Евро-
па, а  техните рецензии са включвани в 
процеса на оптимизиране на платформа-
та.  

 
Първоначалните реакции на обучаващите 
се бяха позитивни и показваха колко но-
ваторски е проекта. Съдържанието на 
курсовете ще им  помогне да разширят 
познанията си по теми за мобилността. За 
да се подобри връзката между обучава-
щите се и учителите чрез платформата  
се реализират виртуални събития – фору-
ми и чатове – със специфични теми, като 
финансиране и кандидатстване за транс-
портни проекти. 
 
В  края на проекта се очаква  да бъдат 
обучени около 40 работодателя от парт-

ньорските енергийни агенции и около 500 
души извън консорциума. Последните  ще 
разпространят наученото чрез дейности 
по разпространение и консултации. Разг-
леждайки броя регистрирали се за първи-
те 2 месеца,  посочените цифри лесно 
могат да бъдат  достигнати. 
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www.e-tream.eu 
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на нейните автори. Тя не отразява 

мнението на европейските общества. ЕК не е отговорна за ползването на информация из-
вън тази брошура. 

Конференция по управление на мобилността за училища в Гърция 

Регионалната конференция по уп-
равление на мобилността за учили-
ща беше организирана от REACM-
ANATOLIKI S.A. със съдействието на 
община Каламария. Тя се състоя на 
26 ноември в Малкия театър на об-
щината. На конференцията в отворе-
на дискусия   участваха представи-
тели на местните власти, учители и 
родители. 

Целта беше да се популяризира 
управлението на мобилността за 
училища и  да се привлекат родите-
лите, учителите, местните власти и 
транспортни администрации в пилот-
ния проект “Нови услуги за училища-
та”. 

Бяха представени инициативите на общината и транспортни-
те власти за подобряване на  ученическия транспорт и рек-
ламира ползването на обществения транспорт в Тесалоники.  

Подчертана беше нуждата да се образоват учениците по 
проблемите на пътната безопасност. Транспортният институт 
представи обучителен материал по пътна безопасност. Беше 
подчертана нуждата от нови методи за обучение на ученици-
те по управление на мобилността и направено  предложение 
за организиране на седмица на устойчивия транспорт в на-
чалните училища. 

Бяха анализирани вече успешно реализирани  в други стра-
ни от ЕС мерки за устойчиво придвижване като  споделеното 
пътуване, “ученическия автобус” и други алтернативни начи-
ни на придвижване. Г-н Саригианис представи обучителната 
платформа по управление на мобилността на проекта E-
Tream. 

Регионалната конференция беше първата от серията дей-
ности, които са предвидени за популяризиране на  устойчиви 
начини на придвижване за училищата в община Каламария. 


