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ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В CIVITAS!

ДОБРЕ ДОШЛИ
Дискутирайте опита
си в тематични групи в
десет тематични области
за устойчива градска
мобилност

Разменете идеи и
повлияйте върху
градската програма на
годишната конференция
на форума на CIVITAS
Присъединете се към
CIVINETS - нашите
национални мрежи - за
да си сътрудничите
със съмишленици от
вашата страна

КОНТАКТИ

Спечелете награда
CIVITAS за вашата
пионерска работа в
областта на устойчивия
транспорт

Присъединете се към
над 250 други градове
в мрежата на форума
на CIVITAS за помощ
при формирането на
политики, достъп до
финансиране и обмяна
на информация

Проектите за научни изследвания и иновации, които се провеждат в рамките на CIVITAS 2020, се съсредоточават върху
създаването на нови знания или проучването на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес,
услуга или решение, свързани с транспорта. За тази цел те могат да включват основни и приложни изследвания, технологично развитие и интеграция, тестване и валидиране на малки демонстрации или пилотни дейности с цел да се покаже техническата осъществимост на по-чисти и по-добри транспортни възможности за градовете. За да научите повече
за научноизследователските и иновационните проекти за 10+, посетете: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.

CIVITAS PROSPERITY и CIVITAS SUMPS-UP
ПРОИЗВЕЖДАТ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ И ДРУГИ
СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ И
КЛЮЧОВИ НАБЛЮДЕНИЯ В ПЛАНИРАНЕТО НА
МОБИЛНОСТТА
Всички тези документи са безплатни за изтегляне и достъп от
уебсайтовете:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Посетете градове в цяла
Европа за обучение и
учебни пътувания
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PROSPERITY

Свържете се със CIVITAS PROSPERITY И CIVITAS
SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Отказ от отговорност
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация носят авторите. Това не
отразява непременно мнението на Европейския съюз. Европейската комисия не носи
отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
Всички изображения се предоставят от съответните партньори (освен ако не е
посочено друго) и са одобрени за възпроизвеждане в тази публикация.

CIVITAS PROSPERITY и CIVITAS SUMPs-Up са получили
финансиране от програмата на Европейския съюз за
научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” по
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ
№ 690636 (PROSPERITY) и № 690669 (SUMPs-Up).
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ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ (ПУГМ)
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu

CIVITAS PROSPERITY и CIVITAS SUMPs-Up са членове
на Европейската платформа за Планове за устойчива
градска мобилност
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ЗАЩО ПУГМ?

КАК ДА ПОДКРЕПИМ ПУГМ

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

CIVITAS PROSPERITY И CIVITAS SUMPS-UP ПОКАЗВАТ НУЖДАТА
ЗА ПО-УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА ГРАДСКАТА
МОБИЛНОСТ

CIVITAS PROSPERITY и CIVITAS SUMPS-UP ПОМАГАТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ ДА ПОДКРЕПЯТ ПУГМ

CIVITAS PROSPERITY и CIVITAS SUMPS-UP ПРЕДЛАГАТ ПОДКРЕПА НА
МЕСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПУГМ

Специалистите по ПУГМ (както и
политиците) трябва да обезпечат
много и често противоречиви изисквания, като:

Градовете разработват и изпълняват
ПУГМ, но опитът в страни като Словения, Испания, Франция и Белгия
показва, че регионалната или националната държавна подкрепа наистина ги насърчава да направят това.
Но в много страни все още има разлика между националната и местна
власт по отношение на ПУГМ - пропуск, който CIVITAS PROSPERITY и
CIVITAS SUMPs-Up имат за цел да
запълнят.
Проектите ще направят това чрез обединяване на тези нива на управление чрез редовен обмен между рав-

Обучение и подкрепа

▪▪ да се поддържа високо качество на живот и процъфтяваща
икономика;
▪▪ да се намалят задръстванията
и замърсяването на въздуха
без да се ограничава достъпността;
▪▪ Да се осигури мобилност за
всички, но с ограничено финансиране.

Има и други въпроси, свързани с
мобилността, като общественото
здравеопазване, климатичните
промени, зависимостта от петрола,
замърсяването на въздуха и шума.
ПУГМ е начин за справяне с тези
проблеми и искания по начин,
който включва местните хора в
процеса на вземане на решения относно градове с високо качество на
живот и с по-малко задръствания и
замърсяване.
Това е отправната точка и основна обосновка на европейските проекти CIVITAS
PROSPERITY и CIVITAS
SUMPs-Up

нопоставени лица; чрез национални
работни групи, както и чрез възможността градовете в страната да си взаимодействат, докато развиват своите
ПУГМ.
Чрез засилване на сътрудничеството
между и в рамките на повечето държави от Европейския съюз, CIVITAS
PROSPERITY и CIVITAS SUMPs Up
намаляват бариерите пред по-енергийно ефективна и интегрирана градска мобилност, нещо, което би било
невъзможно само в една страна.

Възползвайте се от ценен пакет от обучение за развитие на ПУГМ и подкрепа
за местните власти. Това включва уебсеминари, блогове, материали за обучение, обучителни дейности и много
други.

Семинари за обмяна на опит

Личният контакт лице в лице е съществена част от мрежата и по този начин
предоставяме редица национални и
международни семинари за обмен на
опит.

Европейски конференции по ПУГМ
Ежегодната Европейска конференция
за Планове за устойчива градска мобилност обединява общоевропейска
общност от практици, политици, градски служители и академични среди, за
да дискутира ключови въпроси, да подчертае развитието в планирането на мобилността и да обменя идеи и опит.

Инструменти и методологии

Инструментите и методологиите за разработване на ПУГМ ще бъдат подобрени
със съдействието на органите по планирането, които ще идентифицират и тестват иновативни решения за планиране на
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устойчива градска мобилност, основни
подходи в планирането и последващите
действия в транспорта и ще координират
местните и регионалните власти по подготовката и изпълнението ПУГМ.

Разработка на иновативни
продукти

Проектите ще развият иновативни методики, които да помогнат на градовете
да разработят висококачествени ПУГМ.
Това включва разработването или усъвършенстването на програмите на национално ниво за ПУГМ, публикуването
на практически указания, събирането и
актуализирането на най-съвременните
инструменти и много други.

Финансиране

Финансирането ще събере заедно технически експерти, които да участват в
дейностите по проектите и ще се даде
възможност на представителите на общините да участват в дейностите по
обучение и подпомагане на ПУГМ. В
хода на проекта ще има възможност и
за телефонни консултации.

