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В ДЕЙСТВИЕ

e-TREAM на кратко
•

Анализира съществуващи услуги и нуждата от
нови услуги по мобилността във всеки регион

•

Установи цели за новите
мобилни услуги, които са
предоставени от всяка
агенция

•

Развие платформа за еобучение, основана на
предишните проекти
STEER, която ще бъде
въведена на уеб сайта
на проекта

•

Тренира експертите в
енергийните агенциите
да развиват нова услуга

•

След утвърждаване и
редактиране: рекламиране на новата платформа
за е-обучение в различните страни, които работят по проекта

e-TREAM/ MOVE—успешна конференция за устойчив
транспорт и мобилност
Повече от 100 души посетиха сесията на 30 януари 2008
по време на Европейската
седмица на устойчивата
енергия
Писмо от екипа на e-TREAM
Текла Хайнел, B.&S.U. Beratungs- und
Service-Gesellschaft Umwelt mbH

В Полша, DAEIS
2
организира обучение
за местни власти

Съвместно с партньорите от проекта
MOVE (http://www.move-project.org), eTREAM организира конференция на тема “Устойчив транспорт и мобилност—
предизвикателства и подходи”. Тя беше
част от програмата на Европейската седмица на устойчивата енергия. Събитието
се състоя на 30 януари 2008 година в
Брюксел.

BAPE представи
e-TREAM на полските енергийни агенции

В конференцията участваха повече от
100 души. Основната цел беше да се
представят и дискутират възможностите
за намаляване на енергийната консума-

В този брой:

2

ция в транспорта и начините чрез които
проектите MOVE и e-TREAM ги подкрепят. Във втората част на конференцията
бяха представени успешни местни действия в областта на устойчивия транспорт,
реализирани в двата проекта.
Г-жа Барбара Дирксен от Главна Дирекция Енергия и Транспорт на Европейската комисия и г-жа Астрид Гайгер от Изпълнителна агенция по конкурентноспособност и иновации представиха зелената книга “Нова култура за градска мобилност” и аспектите на устойчивия транспорт в Програмата “Интелигентна енергия
за Европа”.
Презентациите бяха последвани от въпроси и дискусии. Участниците дадоха
положителна оценка на конференцията.
Участниците възприеха темите за устойчивия транспорт и мобилността като актуални и много важни. Особено полезни се
оказаха практическите примери от проектите, които помогнаха да се определи
мястото на транспорта в рамката на устойчивото развитие.

e-TREAM бе пред2
ставен интерактивно
по bahn-tv
Проведе се първия
форум: “Как да организираме център по
мобилността”
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Обратна връзка от
потребителите

4

Представяне на eTREAM на ECOMM
2008
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Сертификати eTREAM
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Астрид Гайгер

Барбара Дирксен

Текла Хайнел
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В Полша, DAEIS, организира обучение за местни власти
На 15 април тази година DAEIS, партньор в проекта e-TREAM, от гр. Вроцлав, Полша
проведе обучителен семинар за служители в общини. Сесията бе подготвена съвместно с
кабинета на областния управител, областната администрация и други местни администрации. Около 200 покани бяха разпратени до общините в Долна Силесия. Най-важните
теми в семинара бяха: управление на транспорта в общини, намаляване на замърсяването на въздуха в централните градски части и устойчиво транспортно планиране за общини в контекста на обновяването на градовете.

BAPE представи e-TREAM на полските енергийни агенции
e-TREAM бе представен интерактивно
по bahn-tv

b a h n
t v —
телевизионният канал
на Deutsche
Bahn AG, националният немски превозвач - излъчи представяне на проекта eTREAM на немски.
Програмата може да
намерите на http://
w w w . b a h n t vonline.d e/ btvo/sit e/
index.php?s=3000.

През 2007, BAPE реализира нова услуга - провеждане на безплатни
семинари, насочени към
обществените транспортни компании и представители на обществеността.
Семинарите
бяха организирани в
Кошецин, Градския съвет (11 Юли); Гдиня,
Градския съвет, отдел
“Комуникации и транспорт” (26 октомври
2007); Вейехерово, Общинската фирма по
транспорта (29 Ноември, 2007); и отново в
Гдиня, транспортната
компания (6 Декември
2007).

Семинарите бяха съсредоточени върху алтернативни горива и начини на
придвижване,
екошофирането и управлението на мобилността.
Бяха обучени общо 60
души, основно от местната администрация,
обществени и частни
транспортни компании,
представители на Центъра за аграрни съвети. Те
се интересуваха от темите за биогоривата. С други думи, участие взеха
общо 14 общини и други
организации, 14 транспортни компании, публични и частни. На участниците бяха раздадени

материали по проекта.
Всяка обучителна сесия
беше оценена от участниците. Единицата беше
най – ниската оценка, а
петицата – най-високата.
Всички теми бяха оценени с повече от четворка!
От гледна точка на ползата от наученото, участниците отбелязаха като
най-значима темата за
еко-шофирането. Това е
логичният резултат, защото основните принципи на еко-шофирането са
универсални и важни за
всички, не само за професионалните шофьори.

Оценка на съдържанието на модулите от участниците
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горива
транспорт транспорт в проблеми
общини
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Проведе се първият форум: “Как да организираме център по мобилността”

Първият форум на e-TREAM платформата се проведе на 11 март тази
година. В него взеха участие повече
от 40 потребители. Те бяха поканени
да се присъединят и да обсъждат
теми, свързани с планиране и създаване на центрове по мобилността. ETREAM партньорите от Франция,
Португалия, Гърция и Швеция представиха предприетите от тях дейности
по създаването на център по мобилността. Всички посетители имаха
възможност да задават въпроси, да
изказват мнения и да коментират.

бирането, че подкрепата на транспортните фирми и местните власти е от
решаващо значение за успеха на
един проект.

Клиентите на центровете по мобилност оценяват предлаганите услуги
много високо. В центровете по мобилност се предлага информация,
представят се различни видове устойчив транспорт и се помага за интегрирането им. Осъществявайки
тези дейности, те допринасят за редуциране на задръстванията, замърсяването и потреблението на енерЕдин от важните резултати беше раз- гия.

форумът

Дискусията може да бъде намерена
на електронната платформа за обучение. Заинтересованите могат да
посетят платформата и форума на
английски език. Ако не сте регистриран потребител, Вие трябва да отделите малко време за да се регистрирате. Във форума ще можете да задавате въпроси и да пишете коментари, ако желаете да дискусията да
продължи.
Следващият форум е планиран за 21
май 2008 година и ще разглежда
теми, свързани с алтернативните
горива.

Обратна връзка от потребителите

тели . Те дадоха положителна оценка. Разбира се, в началото се появиха някои проблеми, но повечето бяха
В краткия период, след старта на решени веднага.
електронната платформа за обучеПотребителите оцениха факта, че
ние e-TREAM, в края на миналата
информацията дава цялостен поглед,
година се регистрираха и ползват
с възможност при желание и нужда
платформата повече от 200 потребида бъде намерена детайлна инфор-

мация. "Платформата предоставя
много голям обем ценна информация", беше коментарът на един от
потребителите. Работи се по превода
на първата актуализирана версия,
който скоро ще бъде завършен. Организаторите ще предоставят повече
информация и ще отстранят някои
несъответствия.

Представяне
на
eTREAM на ECOMM 2008

се справим с изменението на
климата”. Тазгодишното събитие ще
се проведе в Лондон между 4 и 6 юни
тази година. Повече информация
можете да намерите на
www.ecomm2008.eu.

Проектът e-TREAM беше поканен да
представи своята дейност на ЕКОММ
2008. ЕКОММ (Европейска
конференция за управление на

мобилността) е събитие на високо
равнище представящо последните
разработки и проекти в сектора за
управление на мобилността.
Конференцията ЕКОММ 2008 се
провежда под надслов "Управление
на потреблението в транспорта – да

Сертификати e-TREAM
ройства в автомобила
Всеки, който се обучава чрез eTREAM ще получи сертификат за
• Практическа задача
обучението си. Успешното обучение
включва: завършване на обучението Сертификат “Управление на мопо избраните модули, покриване на билността”
тестовете и представяне на поне ед• Основи на транспорта и енергино проектно резюме на съответния
ята
преподавател.
• Един от модулите по управлеСъществуват три вида сертификати,
ние на мобилността
според модулите:
◊ Управление на мобилността
за училища
Сертификат “Алтернативни гори◊ Управление на мобилността
за компании и институции
ва”:
• Основи на транспорта и енер◊ Управление на мобилността
гията
за общини
• Производство и използване на
• Управление на търсенето
биогорива
• Маркетинг на мобилността
• Алтернативни горива и пре• Практическа задача
возни средства
• Начин на шофиране и уст- Награден Сертификат

• Всички обучителни модули
• Три практически задачи (една от

алтернативни горива, една от управление на мобилността и една
от маркетинг на мобилността и
управление на търсенето).

За практическата задача потребителят трябва да подготви резюме на
проект от максимум 2 страници като
опише планиран или виртуален проект, който може да се приложи в неговия регион.
Чрез сертификатите потребителите
показват, че имат поглед върху последните нововъведения в сектор мобилност. С нетърпение очакваме да
раздадем първите сертификати на
нашите “дипломанти”.

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 извън тази брошура.

