
 

На 9 Май Вексио, Швеция беше домакин 
на откриването на платформата за е-
обучение на e-TREAM. Тя беше предс-
тавена на работна среща от Текла Хай-
нел (ляво), координатор по проекта e-
TREAM, и Тобиас Кип, лидер по работ-
ния пакет от WP3: Структуриране и Реа-
лизиране на Борд на Експертите. Работ-
ната среща се състоя в рамките на Кон-
ференцията за Устойчиви Региони и 
Общини 2007.  
 

Писмо от тима на e-TREAM: 

от  Тобиас Кип– Екип Червено   

Обучение по мобилността:  платформата 
на e-TREAM 
Развитието на тренировъчните модули 
стартира с мащабно упражнение по 
международно сътрудничество. Повече 
от 20 експерта от 7 различни страни 
допринесоха със своите знания да се 
изпълни платформата на e-TREAM с 
живот. Като резултат, 9 тренировъчни 
модула бяха реализирани, които покри-
ват теми от алтернативни горива през 
разумно шофиране до мениджмънт по 
мобилността.  
Този процес беше осъществен със сът-
рудничеството на проектите STEER - 
COMPETENCE, e-Atomium и Treatise. 
Така стана възможно да надграждаме 
върху базата на тренировъчните мате-
риали, които са били развити за техните 
семинари.  
Философията на e-TREAM 
Нашите целеви групи са енергийни аген-
ции и други участници от транспортния 
сектор, затова трябва да започнем тре-
нировки където са тези хора. Персона-
лът на тези организации обикновено 
няма много време за семинари и трени-
ровъчни дейности. Ето защо ние сме 
поставили следните цели за нашата e-
TREAM  платформа: 

Гъвкавост 

Учащият трябва да избере собствено мяс-
то и време за обучението и това да е кол-
кото може по– гъвкаво. Извършва се лес-
но чрез Интернет и самостоятелно органи-
зиране на курсовете. 
Насоченост към проекта 
Учащият трябва да има възможност сам 
да планира и реализира свои собствени 
проекти в областта на мобилния сектор – 
нищо повече или по-малко. Рядко ще бъде 
възможно работник на пълен работен ден 
да завърши като експерт по транспорта. 
Но той ще знае как да координира такива 
проекти. 
Сътрудничество 
Платформата за e-обучение трябва за 
бъде нещо повече от четене от монитора. 
Ще има връзки, аудио и видео файлове, и 
друго мултимедийно съдържание. Учащи-
ят също ще има допълнителни материали, 
ако е силно заинтересован по темата. И 
разбира се, ще може да прескача матери-
али, които не го интересуват. 
Комуникативност 
Учащият не бива да се чувства сам, когато 
учи с e-TREAM. Има много възможности 
да влезе в контакт с  “истински човешки 
същества”. Ще има ръководител, на който 
ще могат да се задават въпроси и да се 
пита за проблеми. Учащите, които работят 
по един и същ модул ще могат  да обме-
нят информация и да обсъждат идеите си. 
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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 е-
обучение, основана на 
предишните проекти 
STEER, която ще бъде 
въведена на уеб сайта на 
проекта 

• Тренира работниците в 
агенциите да развиват 
нова услуга 

• След утвърждаване и 
редактиране: рекламира-
не на новата платформа 
за е-обучение в различни-
те държави, които рабо-
тят по проекта 

В този брой: 
Обучение по мобил-
ността: платформата 
на e-TREAM 

1 

Агенцията– парт-
ньор в Крете разг-
ръща устойчива 
мобилност 
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Да се създаде моби-
лен информационен 
център 

2 

BAPE представя 
e-TREAM на полс-
ките енергийни 
агенции 
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Как SUMO може да 
се използва в пред-
лаганите от e-
TREAM услуги, 
свързани с транс-
порта 
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Ханс Гуликсон за 
енергийната ефектив-
ност в транспорта 
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Среща по проекта, 
Викша, 7 Май 
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От остров Крете идва слуха, 
че партньора на e-TREAM– 
Регионална Енергийна Аген-
ция за Крете, ще представи  
нова многостранна услуга 
наречена ”Промотиране на 
Начините за устойчиво пъту-
ване в региона на Крете”. 
Според Константинос Кали-
цоунакис от агенцията, про-
ектът включва: рекламни 
материали- брошури и лис-
товки; офис за консултации; 
и т.нар. целеви интервен-

ции. 
Последната категория  
представлява “постоянни 
общински комитети по мо-
билността и околната сре-
да”, “департаменти на тран-
спорта”, “училища за шофи-
ране”, и включването в 
енергийните проекти на 
училищата по модула Ус-
тойчива Мобилност. 

 “Невероятно окуражаващо 
е,” казва г-н Калицоунакис, 
“че настоящите власти и 
организации вече са изра-
зили желание да получат 
брошурата ‘Разумно шофи-
ране ’, както и такива за 
‘Био-дизел’ и ‘Устойчива 
мобилност’”. Листовката  
“Разумно шофиране” ще 
бъде разпространявана 
най-напред в мрежа от ре-
гионални петролни стан-
ции. 

ване на околната среда за 
Южен Силесиан) и RAPE 
(Регионална Агенция по 
Съхраняване на Енергия-
та). Агенциите бяха покане-
ни да се възползват от 

платформата за е-обучение 
в близко бъдеще. Целта на 
срещата беше да предста-
ви програмата на e-TREAM 
и да разпространи инфор-
мация  за развиващата се 
платформата, за да се про-
мотира устойчива мобил-
ност. Освен  това първата 

На 31 Май, 2007, във Варша-
ва се състоя среща с предс-
тавители на енергийни аген-
ции и други водещи нацио-
нални организации и консул-
тантски компании, които се 
занимават с енергия и опаз-
ване на околната среда. Бе-
ше организирана от Балтийс-
ката Агенция За Съхранява-
не на Енергията (BAPE). Ос-
вен от BAPE, срещата беше 
посетена и от 5 полски енер-
гийни агенции от различни 
региони на Полша:  KAPE 
(Полска Национална Аген-
ция за Съхранение на Енер-
гията), NAPE (Националната 
Енергийна Агенция за Съх-
раняване на Енергията), 
AUiPE (Агенция за Използва-
не на Мощностите и Съхра-
нение на Енергията), DAEiS 
(Агенция за Енергия и  Опаз-

тренировъчна сесия по 
Екошофиране, основана на 
материали подготвени в 
рамките на програмата e-
TREAM, се състоя. Трени-
ровката представи разно-
образни аспекти от влияни-
ето, оказано от развитието 
на транспорта върху окол-
ната среда, заплахите от 
нарастващия транспортен 
сектор и основите на Еко-
шофирането като един от 
инструментите, използвани 
да се намали негативния 
ефект от транспорта.  

Агенцията– партньор в Крете разгръща устойчива мобилност 

BAPE представя e-TREAM на полски енергийни агенции 

Prioriterre ще създаде Мобилен Информационен Център във Франция 
трима съветници по мобил-
ността. Те ще поемат свои-
те задължения веднага 
след като минат тренировка 
по мениджмънт на мобил-
ността с помощта на плат-
формата за е–обучение на 
e-TREAM’. 
Prioriterre има двадесет и 
петгодишен опит с предос-
тавянето на съвети по 
енергийните теми в Haute-
Savoie. 

“Има много мобилни услуги в 
нашия регион ,” казва Луис 
Лепаг от агенцията-партньор  
Prioriterre, която обслужва 
региона Haute-Savoie във 
Франция, с 600,000 жители. 
“Но няма централен офис,  
където ползвателите да на-
мерят информация за тях.” 
За да задоволи тази нужда, 
Prioriterre ще създаде Моби-
лен Информационен Център, 
който да има персонал от 

“Властите и 
организациите 

се 
заинтересоваха 
от листовките  

‘Разумно 
шофиране’, … 
‘Биодизел’ и 
‘Устойчива 
Мобилност’.” 
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“Тренировката 
показа влия-

нието …върху 
околната сре-
да,  заплахите, 

идващи от  
развитието на 
транспорта, и 
принципа на 

Екошофиране-
то …” 

Луис Лепаг 



 

e-TREAM и MOVE са двата текущи 
проекта на Енергия за Интелигента 
Европа, които целят да увеличат 
обвързаността на Европейските 
енергийни асоциации в областта 
на транспорта като им предлага 
уменията и инструментите, които 
са нужни за тяхната работа. Дока-
то e-TREAM се фокусира на е-
обучението, MOVE дава възмож-
ност на партньорите да реализи-
рат получените умения и инстру-
менти в местни проекти. Но и два-
та са решили да използват SUMO 
за оценка на работата си. Ще обяс-
ним защо. 
SUMO е инструмент за система-
тично планиране, оценка и управ-
ление в областта на пътуването и 
транспорта. Това е усъвършенст-
ваното продължение на европейс-
кия инструмент наречен MOST-
MET, адаптиран от Trivector към 
шведските особености на пътната 
администрация. Можете да наре-
чете SUMO популярната версия на 
MOST-MET. Откакто модела на 
SUMO се доказа като полезен в 
оценката на проекти по мобилност-
та, комитета по партньорството на 
MOVE реши да го преведе на анг-
лийски.  

Защо Мониторинг и Оценка? 
Малките параметри, като информация 
и инициативи по комуникативността, 
рядко се разглеждат в областта на 
трафика. Това често води до нереа-
листични цели, които засягат ефекта 
на специфични проекти. 
SUMO прави възможно : 
 

• Да се знае, че ние сме се 
отправили към поставени 
цели 

• Да покаже ползите от наши-
те усилия и дали те са били 
ефективни  

• Да споделим опита от про-
ектите 

Също така: 

• Дава възможност за сравне-
ние, което дава знание за 
това което ще е невъзможно  
да се осъществи само с 
преглед на индивидуални 
проекти 

• Предоставя възможност за 
бъдещи инвестиции 

Защо SUMO? 
 

SUMO предлага 
общи показатели 
за сходните проек-
ти, което дава 
възможност да ги 
сравним и да об-
меним опит. Уни-
калността се крие 
и в това как неговите 
цели, показатели и 
резултати могат за бъдат специфицирани 
на отделните нива. Като ги използваме 
можем да видим ефекта на проекта в ран-
на фаза, тъй като целите се поставят в 
крайната му фаза. SUMO също така пома-
га да се избегнат нереалистичните цели и 
очаквания, както и неясните целеви групи.  
Таблицата, която се е оформила на края 
на проекта може да бъде използвана като 
шаблон за мониторинг. Като се поставят 
най-важните резултати към него повреме 
на проекта, се получава изчистено резюме 
на това до къде е стигнал проекта и резул-
татите от постигнатото.  
Това прави SUMO много добър инстру-
мент за управление на проект! 
 

 

Как SUMO може се използва в предлаганите от партньорите на e-TREAM 
услуги, свързани с транспорта? 
От Ханеле Йохансон, Координатор по проекта MOVE, Енергийна Агенция за Югоизточна Швеция 
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Ханеле Йохансон 

Шведски ученици извън конференция-
та във Викша дават добър пример за 
екологично чист транспорт. 



Ханс Гуликсон за енергийната ефективност в транспор-
та 
 
Една от главните цели на конференцията във Вексио 
беше възможността за среща и разговор с Ханс Гулик-
сон, чиято Енергийна Агенция за Югоизточна Швеция се 
намира там и работи с Борда на Експертите на e-TREAM. 
Ханс пропътува света, работи неуморно, за да реклами-
ра екологично чисто съчетание на транспортни услуги 
като едно от решенията на проблемите, свързани с  еми-
сиите на парниковите газове и промените на климата. 
“Почти 98% от енергията, използвана в транспортния 
сектор, идва от изкопаеми горива,” казва той. 
“Предизвикателството е да разпространим информация 
относно проблема сред хората и да ги превърнем в хора, 
спестяващи енергия. Те трябва да преосмислят навиците 
си на пътуващи.” 
Ханс преследва една обещаваща цел, и то с успех, в 
областта на интер-модалния превоз на продукти. Мето-
дът ангажира повече от един превозвач; например, влак, 
камион и кораб. Той цитира своя опит да убеди Шведски 
Фирми за Дървен Материал да се опитат да използват 
железниците поне за една част от пътуването. Те по 
принцип разчитат на тежкотоварния транспорт, който 
замърсява повече. 
“Не е лесно да промениш старите навици,” казва той, “но 
поне си струва усилието. Работихме много, за да накара-

ме най-голямата местна фирма да обмисли железници-
те. Посочихме им, че те са по-евтини и по-екологично 
чисти. Но се оказва, че е и по–удобни: могат да ги заре-
дят, когато намерят за добре, докато при камионите 
трябва това да стане веднага, за да ги изпратят възмож-
но най-бързо.” Сега Ханс се надява, че местните фирми 
ще последват примера. 
“В миналото,” казва той, “ние подценихме важността на 
нивото на управление на компаниите. Те трябва да раз-
берат. И да мислят в дългосрочен план. Промените в 
климата са реални, и ще има дългосрочни последствия.” 
Мениджмънта по мобилността, засягащ това как да се 
планира пътува-
нето по по-
екологично чист 
начин е също на-
растваща тема, 
казва Ханс. Това 
е тема, върху коя-
то Ханс и негова-
та агенция рабо-
тят усърдно заед-
но с проекта 
MOVE. 
 
 
 

Почти всички 17 партньора па проекта e-TREAM 
бяха представени на срещата на консорциума във 
Вексио сутринта на 7 Май. Главните цели на сре-
щата включваха: представяне на новия проект на 
партньора Daeis; представяне на резултатите от 
работните пакети; дискусии и подготовка на след-
ващите работни стъпки; дискусия по администра-
тивни теми; и представяне на нови услуги от парт-
ньорите по проекта. След срещата се събра и Бор-
да на Експертите. 

Среща по проекта, Вексио, 7 Май 

 

 

Ханс Гуликсон 

www.e-tream.eu 


