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Wprowadzenie
Projekt SUM wystartował!!!!!!
Chcelibyśmy
przywitać
wszystkich
naszych
czytelników pierwszego numeru Newsletter'a. Będzie
dla nas ogromną przyjemnością informować Państwa
o
postępach
projektu,
najważniejszych
jego
elementach oraz wszelkich nowościach. Mamy
nadzieję, że będziecie czerpać przyjemność z czytania
i prosimy również o zapoznawanie się z informacjami
o projekcie i mobilności miejskiej.

SUM- najważniejsze informacje
Projekt SUM czyli
"Zrównoważona
Mobilność Miejska"
nr.1095RA
jest
współfinansowany
przez
Program
INTERREG IV C w
ramach Priorytetu
2:Środowisko i zapobieganie ryzyku, podtematu:
Energia i zrównoważony transport. Czas trwania
projektu to 30 miesięcy z początkiem 1 stycznia 2012 r.
Konsorcjum składa się z 15 partnerów, z czgo 10 z nich
to miasta, 4 to agencje ds. energii i jedno
stowarzyszeniw władz lokalnych. Budżet projektu
zawiera się w kwocie 1 259 308,40 euro
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz 344 777,75 euro wkładu własnego.
Celem ogólnym projektu SUM jest wykorzystanie
współpracy międzyregionalnej w celu promowania i
wzmocnienia
zrónoważonego
rozwoju
obszrów
miejskich w aspekcie transportu, jako czynnika
uniwersalnego
i
konkurencyjnego,
podkreślając
równocześnie możliwość używania pojazdów
z
napędem elektrycznym oraz achęcając do dialogu,
który ma na cleu opracowanie wspólnej europejskiej
strategii wzmacniającej zrównoważoną mobilność

Głównymi celami Projektu SUM jest promowanie
wśród obywateli bardziej zrównoważonej mobilności
oraz stopniowego zastępowania w miastach pojazdów
z napędem tradysyjnym przez pojazdy z napędem
elektrycznym oraz innymi ekologicznymi srodkami
transportu, co ma być wynikiem skoordynowanej
strategii na rzecz zrównoważonej mobilności.
Projekt
SUM
skłąda
się
z
3
pakietów
roboczych:Zarządzanie i Koordynacja, Komunikacja i
Rozpowszechanieni
oraz Wymiana Doświadczeń
poświęcona analizie i identyfikacji dobrych praktyk.
Komitet Sterujący projektem rozpoczął swoje działania,
rezultatami których chcemy się z Wami podzielić!

Wydarzenia w Projekcie SUM
I Spotkanie Komitetu Sterującego Projektem
SUM w Faro (Portugalia)

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego było bardzo
owocnym spotkaniem z udziałem 24 przedstawicieli
partnerów zaangażowanych w realizację projektu. W
trakcie spotkania powołano Komitet Sterujący dla
właściwej realizacji projektu oraz dokonano podziału
obowiązków pomiędzy partnerami projektu.

W najbliższych miesiącach zostanei uruchomiona
strona internetowa projektu, będą organiozwane
konferencje a sieć współpracy zacznie działać. Główny
dokument, Plan Komunikacji Projektu SUM, będzie
przygotowany w celu wzmocnienia wysyiłków całego
partnerstwa w osiągnięciu założeń projektowych.
Ponadto, w trakcie znajdują się Studia Regionalne,
których zakończenie planuje się na wrzesien 2012 r.

Projekt SUM na spotkaniu dla Partnerów
Wiodących w Kopenhadze

Wydarzenia towarzyszące projektowi SUM
Projekt SUM przedstawiony na konferencji
Smart Cities 202 w Madrycie w Hiszpani
Projekt SUM został przedstawiony w trakcie
Konferencji Smart Cities 2012, kótra odbyła się w
Hotelu Confortel Atrium w Madrycie.
Francisco Gutiérrez Orúe, osoba odpowiedzilana za
realizację projektu SUM Project w mieście Vigo (Lider
Projektu), był osobą odpowiedzialną za przedstawienie
szczegółowo głównych celów, wyzwań i działań tej
inicjatywy, wyjaśniając, w jaki sposób przyczyni się do
realizacji zrównoważonej polityki w zakresie mobilności
w Vigo i innych 14 europejskich miastach i regionach.
"Smart Cities 2012" było wydarzeniem, w którym wzięło
udział 8 pionierów z innych miast Hiszpanii związanych

Lider Projektu SUM wziął udział w Seminarium dla Partnerów Wiodących, ktore miało
miejsce w Kopenhadze (Dania) 23 stycznia 2012 r.

W trakcie spotkania, przedstawiciele Wspólnego
Sekretariatu Technicznego (JTS) przedstawili Liderom
projektów
ogólne
informacje
nt.
projektów
realizowanych w ramach Programu INTERREG IV C,
wraz z najważniejszymi jego aspektami i etapami, dla
właściwej realizacji.
Przedstawiono również ogólne zasady dotyczące
podpisania Umoy o Dofinansowanie oraz Umowy
Partnerskiej,
kwestie
raportowania
wydatków
(procedury oraz raportowanie on-line). Wzięliśmy
również udział w różnych warsztatach dot. działań i
finansów
oraz
dotyczących
zasad
promocji.przedstawiono
także
najważniejsze
wydarzenia, któe będą miały miejsce w tym roku.
Najważniejsze ustalenia i rekomendajce z tego
spotkania można zawrzeć w 3 punktach:
- uważnie trzeba czytać Podręcznik Programu i brać
pod uwagę zawarte w nim informacje przy realizacji
projektu,
- trzeba być proaktywnym i wykonywac kilka działań na
raz, informując przy tym JTS o kwestiach ważnych dla
projektu,
- mieć na uwadze sprawozdanai z postępów realizacji
prejktu, które mogą być jednym z narzędzi weryfikacji
prjektu i jego sukcesów.

z realizacją inteligentnych miejsc do życia.
Inicjatywa ta ma na celu omówienia najpilniejszych
problemów obecnie napotykanych przez nasze miasta poprawa bezpieczeństwa publicznego, łagodzenie
zatłoczenia,
maksymalizacja
efektywności
energetycznej i zmniejszenie oddziaływania na
środowisko. Połączenie w jeden organizm urzędników
miejskich,
narzędzi,
operatorów
transportu,
deweloperów, inwestorów, wykonawców i dostawców
rozwiązań inteligentnych miast 2012 próbuje pokazać,
jak wykorzystać najnowsze technologie, zintegrowane
miejskie podejście do planowania i zrównoważonych
metod przekształcania przestrzeni miejskich w lepsze
miejsca do życia.

Nordic Energy Outlook 2012

Wydarzenia lokalne w ramach Projektu SUM
Amiens (FR) Konferencja prasowa projektu
SUM
Rada Miasta Amiens zorganizowała konferencję
prasową w czerwcu, z udzialem przedstawicieli prasy
lokalnej,
celem
zaprezentowania
mieszkańcom
projektu oraz roli Amiens w projekcie sieci.

Niklas Gustavsson, AB Volvo; Sören Kviberg (Komitet Ochrony Środowiska, Region Västra
Götaland); Björn Sandén, Energia i Środowisko, Uniwersytet Chalmers; Monika Ekström,
Radna Rady Regionalnej, Region Skåne oraz Magnus Lindgren, Szwedzkie Zrzeszenie
Transportu w Goteborgu.

Jednym z ostatnich wydarzeń z udziałem Agencji
Energii dla południowo-wschodniej Szwecji był
trzydniowa doroczna konferencja Nordic Energy
Outlook 2012 organizowana przez Szwedzką Agencję
Energii w Göteborgu, od 13 do 15 Marca 2012.
Agencja Energetyczna południowo-wschodniej Szwecji
była jednym z organizatorów debaty, za pośrednictwem
sieci Biogas Sydost (biogaz południowy wschód), gdzie
politycy, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym
spotkali się z przedstawicielami uczelni wyższych,
handlu i przemysłu w celu omówienia możliwości jakie
daje nam biometan jako odnawialna alternatywa dla
transportu paliw. W konferencji wzięło udział ok. 2100
uczestników, a w naszej debacie uczestniczyło ok. 40
osób. Oprócz konferencji równolegle odbywały się
spotkania z partnerami na szczeblu europejskim i
regionalnym.

Thierry Bonté jest Wiceprzewodniczącym Komisji ds.
Transportu oraz Sekretarzem Regionalnej sieci
kolejowej jak również Wiceprzewodniczącym Krajowej
Rady ds. transportu i komunikacji, co daje mu wyraźny
obraz funkcjonowanialokalnego i
regionalnego
środowiska transportowego, legitymizuje to też większy
udział Amiens an arenie regionalnej jak i europejskiej.
Innowacyjne systemy energetyczne
Sieć Amiens Bus (140 pojazdów) charakteryzuje się
używaniem biopaliw opartych na oleju rzepakowym
(mieszanka 30%).
Rada Miasta Amiens wspiera badania zmierzające do
wykorzystania biogasu produkowanego przez miejksie
przedsiębiorstwo miejskie. W trakcie pierwszego
Komitetu STreującego w kwietniu 2012 Thierry Bonté
spotkał się ze swoimi szwedzkimi partnerami z
Regionalnej Agencji Energii z
Malmö w celu
przedyskutowania wspolnych przyszłych działań.

Hanna Jönsson, Project Manager at Biogas Väst (Biogas Network in w zachodniej części
Szwecji)

Thierry Bonté i jego partnerzy z Malmö, I spotkanie Komitetu Sterująecgo, Faro, kwiecień
2012

Na 11 lipca zaplanowano dużą konferencję nt
innowacyjnych systemów elektrycznych w dziedzinie
transportu, z udziałem ekspertów z EDF (francuskiego
krajowego producenta i dystrybuura energii) która
odbędzie
się
w
Amiens.
Gilles
Demailly,
Przewodniczący Rady Miasta Amiens, Thierry Bonte
Przewodniczący ds. transportu, kierownicy działów
przedstawią
podmiotom
gospodarczym
i
ich
przedstawicielom obency stan techniczny w obszarze
energii elektrycznej w celu tworzenia lokalnych
wdrożeń.
Fachowcy z branży spotkają się także z menedżerami
przemysłowych Hydrauliki Poclain, specjalizującymi się
w silnikach i układach stacj dla dużych pojazdów.
Zaproponowali oni bardzo ciekawe pomysły i szybkie
eksperymenty na modelach i układach hydraulicznych
produkcji energii. Rozmawiano także z lokalnym
menedżerem przemysłu samochodowego, który
zaproponował pokaz małego pojazdu elektrycznego dla
krótkich miejksich podróży.

wprowadzenie samochodów elektrycznych. Agencja
Energi Rygi (REA), który jest odpowiedzialna za
zarządzanie i monitorowanie realizacji SEAP w Rydze
konsekwentnie pracowała żeby dotrzeć do obywateli
Rygi - w celu ich poinformowania i zachęcania do
zmiany w swoim zachowaniu. Nowe możliwości dla
kontynuacji tych działań powstałay w ramach projektu
INTERREG IVC "Zrównoważona Mobilność Miejska"
(projekt SUM), przygotowanego wspólnie z partnerami
z 7 krajów. Projekt skierownay jest do szerokiej
publiczności i różnych grup docelowych.
Wraz z Instytutem Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu
Łotewskiego , Ryska Agencja Energii zorganizowała
imprezę dla uczniów szkół średnich "Puchar Słońca",
który
obejmował
budowę
i
wyścigi
modeli
samochodów, które działają na źródłach odnawialnych.
Wydarzenie, które miało miejsce w połowie maja
zgromadziło rzesze studentów, którzy również chętnie
wzięli udział w prezentacji ekspertów i angażowali się w
dyskusje na temat teorii towarzyszących oraz działań
podjętych w celu wprowadzenia zeroemisyjnej
mobilności.

Konferencja prasowa Projektu SUM we
Vratsy (Bułgaria)

8 czerwca 2012, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Vratsa pod przewodnictwem Wiceburmistrza ds
.zamówień publicznych i funduszy europejskich dipl.
eng. Krasimiry Georgieva oraz Wiceburmistrza
odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne Mr.
Angel Valchev, miałą miejsce konferencja prasowa,
której
celem
było
zaprezentowanie
projektu
Zrównoważona Mobilność Miejska ekspertom z
różnych
dziedzin
reprezentujący miasto
oraz
przedstawicielom mediów. Teodora Ivanova Koordynator projektu we Vratsy przedstawiła glówne
założenia projektu i jego najażniejsze działania. W
trakcie konferencji dyskutowano również o korzysciach
dla miasta z uczestnictwa w projekcie oraz o
najwazniejszych aspektach programu INTWRREG IV C

Konferencja Projektu SUM w Rydze(Łotwa)
Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkie regiony
świata. Uznając to, coraz więcej gmin zobowiązuje się
do
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym.
Przyjmując Zrównoważony Plan Działań dotyczących
Energetyki (SEAP) w 2010 r., Rada Miasta Ryga
wsparli promocję mobilności zeroemisyjność oraz

Dyrektor Ryskiej Agencji Energii, Dr. Sc. ig. Maija Rubina, w
trakcie prezentacji.

1
czerwca
Ryga
gościła
uczestników
międzynarodowego rajdu
Tallinn – Monte Carlo
Electric Race.
Ryska Agencja energii uczestniczyła w wielu
wydarzeniach w trakcie trwania rajdu, włączjąc w to
wystawę samochodów elektrycznych w pobliżu Urzędu
Miejskiego. Pierwszy na mecie był OS Car z Rygi, który
znany jest jest z tego, że był pierwszym smaochodem
elektrycznym biorącym udział w rajdzie Dakar, co miało
miejsce w ubiegłym roku.

11 czerwca Ryska Agencja Energii wzięła aktywny
udział w dyskusji eksperckiej pn. "Zrównoważona
mobilność i zmniejszenie emisji gazów w transporcie
drogowym” z udziałem czołowych łotewskich instytucji,
gmin i organizacji branżowych, jak również organizacji
pozarządowych
i
naukowców.
Pani
Rubina
przesdtawiła uczestnikom spotkania cele i działania
projektu SUM.

Konferencja Prasowa Projektu SUM w
Pazardjik (Bułgaria)

Dipl.eng Iliya Doychinov - Expert Techniczny REAP Georgi Simeonov- Manager
projektu SUM w REAP

Uczestnicy spotkania w trakcie przestawiania
informacji o projekcie SUM i działańajiach do
realizacji w 2012 r., w tym dyskusji nt zielonej
mobilności.
Korzystanie z krajowego instrumentu finansowego na
rzecz zwalczania zmian klimatycznych, eksploatowana
przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju
Regionalnego w 2013 planem Łotwy jest nabycie
znacznej liczby samochodów elektrycznych (> 100), jak
również zbudowanie infrastruktury stacji szybkiego
ładowania. Ryga podjęła już pierwsze kroki, aby
przygotować wniosek projektowy i zorganizowała
szereg spotkań i rozmów w celu informowania o
korzyściach płynących z samochodów elektrycznych,
informując zarówno polityków i urzędników. Znaczącym
współpracownikiem w tym procesu jest Ryska Agencja
Energetyczna
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego "Rigas satiksme". "Rigas satiksme"
nie tylko posiada wiedzę o tej dziedzinie, ale również
nabyła samochód elektryczny w tym roku, jeden z
pięciu do wykorzystywanych przez Ryskie władze.

Regionalna Agencja Energii w Pazardjik /REAP/ z
Bułgarii zorganizowala w dniu 31 maja 2012
konferencję prasową. Tematem przewodnim było:
Pazardjik dołączyło do projektu europejskiego dla
lepszego rozwoju polityk zrównoważonej mobilności".
Wszystkie lokalne i regionalne media zostały
zaproszone na tę konferencję. Georgi Simeonov oraz
Dipl.eng. Iliya Doychinov z REAP poinformowali o
rozpoczęciu realizacji projektu prezentując jego
najważniejsze cele i rezultaty w trakcie jego 30
miesięcznego trwania.
Partnerzy projektu oraz Program INTERREG IV C
Przedtawiono również mediom partnerów projektu
oraz Program INTERREG IVC P, po której nastąpiła
ciekawa dyskusja, gdzie pojawiło się wiele pytań.
Przesdtawiona problematyka okazała się bardzo
interesująca
dla
mediów
uczestniczących
w
konferencji, która była bardzo udana, mając na uwadze
udział wszystkich rodzajów mediów- TV, radia,
internetu oraz prasy. Lokalny kanał telewizyjny
Telekabel, który jest odbierany w całym regionie
Pazardjik przez około 300.000 mieszkańców,
przygotował krótki film na temat projektu. Film
wyemitowano w trakcie emisji wiadomości. Film można
znaleźć również w internecie pod tym linkiem.
Informacje o konferencji ukazały się w następujących
mediach:
- Telekabel – regionalny kanał telewizyjny
- Radio Focus – radio loklane
Gazeta “Zname” – największy dziennik w
regionie Pazardjik
- Gazeta “Maritza” – gazeta lokalna

-

Gazeta “Videlina” – gazeta lokalna
BTA – Krajowa Bułgarska Agencja Prasowa
liczne loklane media internetowe
- Regionalny Zarząd Dystryktu Pazardjik
poprzez swoje kanały i media internetowe

“NEWS” section.
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Poprawa wspólnych narzędzi dla
zrównowazonej energii- STEP jest
projektem realizowanym w ramach
Programu INTERREG IV C, mającym
na
celu
wzmocnienie
lokalnych
zrównoważonych
polityk
energetycznych
oraz
wsparcie wdrażania polityk regionalnych na szczeblu
lokalnym. W celu osiągnięcia celów startegii UE 3 x
20, przez 20 celów polityki krajowej i regionalnej
muszą być rozmieszczone bardziej efektywnie na
poziomie władz lokalnych, które są kluczem do
pomyślnego wdrożenia polityki. Strategia UE oparta
jest na zasadzie pomocniczości, dając pierwszeństwo
inicjatywom lokalnym, promującym współpracę między
różnymi szczeblami decyzyjnymi. Projekt jest
wynikiem podejścia wspierającego polityki na poziomie
lokalnym wspierających efektywność energetyczną i
energię samowystarczalności pochodzący z polityk
krajowych / regionalnych.Wymiana polityk dzieje się
wśród doświadczonych i uczących się regionów o
różnym stanie zaawansowania technicznego.
ARGEM, Regionalna Agencja
jest jednym z 9 partnerów
realizacja rozpoczęłą się w
zakońćzy się w grudniu 2014,
euro.

Energii Regionu Murcji
tego proejktu, którego
styczniu tego roku i
z budżetem ok 1,5 mln

Stowarzyszenie Władz Lokalnych Skåne zorganizowało
28 maja br. w Malmö konferencję prasową dot.
rozpoczęcia
realizacji
projektu
SUM.
Informacjaprasowa o projekcie oraz zaproszenie na
konferencję prasową zostało przesłane do prawie 30
przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych.

Konferencja prasowa Projektu SUM w Vigo
(Hiszpania)
Lider Projektu SUM zorganizował w tym miesiącu
konferencję prasową inaugurującą początek realizacji
projektu, co zbiegło się z podpisaniem umów
partnerskich pomiędzy Miastem Vigo i pozostałymi
partnerami
Projektu.
Vigo
zorganizowało
już
konferencję prasową12 kwietnia, w trakcie której
poinformowano o wubtraniu Projektu SUM do
dofinansowania.

SUM RELATED PROJECTS
Projekt STEP

Głównym rezultatem Projektu STEP będzie lepsza
wiedza o lokalnych zrównoważonych politykach
energetycznych w kontekście bardziej intensywnej
współpracy
między
lokalnymi
i
regionalnymi
podmiotami polityki oraz co najmniej 3 udanymi
przekazanymi przykładami dobrych praktyk.
Więcej informacji wkrótce na stronie: www.steproject.eu

Ścieżka dla roweru / Rower dla ścieżki - rodzinna
jazda na rowerze na rzecz efektywności
energetycznej
w
miejskich
podróżach
wypoczynkowych

"Bike Track" Konsorcjum składa się z grupy ekspertów
w dziedzinach podróży wypoczynkowych, efektywności
energetycznej, zarządzania projektami, ewaluacji i
rozpowszechniania
na
poziomie
lokalnym
i
europejskim. Grupa ta wspiera władze lokalne
odpowiedzialne za promowanie rekreacji, ruchu
rowerowego.
W nawiązaniu do priorytetu IEE dot. wykorzystania
energiina spędzanie wolnego czasu
Zgodnie z priorytetem IEE dot powiązań mniejszego
zużycia energii
trakcie podróży i intensywnego
wypoczynku "Bike Track" dąży do osiągnięcia
następujących celów:

1. Aby umożliwić władzom lokalnym z godnie z

ich kompetencjami w zakresie podróży
wypoczynkowych lepsze zrozumienie skali i
powodów wyboru określonego trybu (rower lub
inny
środek
tarnsportu)
na
wycieczki
rekreacyjne;

2.

3.

Aby zachęcać do zmiany rodzaju transportu w
10 proc podróży wypoczynkowych rodzinych
na rzecz mniej energochłonnych rowerów
poprzez
np.
przeznaczenie
"rower
demonstracyjnego" do celów marketingowych i
na imprezy towarzyszące;
Aby przenieść, stosować i promować szeroko,
B-Track-B sprawdzone najlepsze praktyki,
narzędzia kampanii dostosowane do różnych
środowisk europejskich.

4. Aby podnieść świadomość lokalnych władz i

przemysłu wypoczynkowego w zmieniającym
się społeczeństwie, w którym wycieczki
rekreacyjne są coraz bardziej znaczącą
częścią zachowań komunikacyjnych, co ma
wpływ na zużycie energii i zmianę motywacji
oraz zmiany w zachowaniu.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2012 i potrwa do
grudnia 2015.
Więcej informacji można znaleźć pod poniższym
linkiem linkiem.

Projekt MEDEEA
Śródziemnomorskie
Wdrożenie
EuropejskiejNagrody
Energetycznej– MEDEEAjest
projektem
interregowskim, mającym
na celu promocję takiego planowania energetycznego,
które pozowli zwiększyc efektywność eneregtyczną w
regionach.

"Europejska Nagroda Energetyczna"– eea®- nagradza
miasta i miasteczka plakietką za wybitne osiągnięcia w
zarządzaniu energią w pokrewnych dziedzinach
(zwłaszcza efektywności energetycznej). EEA ®
"nagrody komunalne za zintegrowane planowanie
energetyczne i działania mające na celu osiągnięcia
więcej niż przewidują kryteria 3 x20 w tym unijne cele
energetycznych w regionach śródziemnomorskich.
Obecnie ponad 450 miast i gmin w 10 krajach UE z
powodzeniem stosuje EOG ®. Jednak jak dotąd
niewiele regionów śródziemnomorskich to wprowadziło.
Śródziemnomorskie miasta i gminy muszą zwiększyć
swoje know-how w dziedzinie energetyki w ogóle,
korzystając
z
wielkiego
potencjału
Morza
Śródziemnego- niewykorzystanego źródła energii
odnawialnej. Plakietka EEA® umożliwia rozważanie nie
tylko kwestii energetycznych ale również ich
konsekwencje
we
wszelkich
postępowaniach
administracyjnych, wewnętrzną organizację, a przede
wszystkim planowanie i udział obywateli.
Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie kryteriów 3 x
20 w regionach uczestniczących w projekcie, poprzez
lepsze lokalne zarządzanie energią. Cele szczegółowe
to:
- usprawnienei komunikacji dot. polityk energetycznych
na poziomie lokalnym (np. CoM jako najważniejsze
narzędzie DG TREN's dla osiągnięcia większej
efektywności energetycznej).
- Większa niż 20 % redukcja emisji do 2020 r. popzrez
zaangażowanie większej liczby podmiotów, co ma
doprowadzić do wypracowywania zdolności i większej
kultury w używaniu energii na codzień.
- Aby pokonać bariery, które uniemożliwiają wspólne
zajęcie się efektywnego planowaniem energetycznym:
to
doprowadzi
do
większej
liczby
planów
energetycznych oraz swego rodzaju ujednolicenia
systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii
jak również inicjatywy wspierające oszczędzania
energii
- Promowanie współpracy między gminami i regionami
inicjatywy MED w dziedzinie energii: co ma
doprowadzić do wzajemnego uczenia się i lepszego
poznania
cech
ogólnych,
danych,
potrzeb;
- Wyniki będą zaprezentowane wszystkim poziomom
decyzyjnym i przedstawione w sprawozdaniu organom
UE.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.interregmedeea.eu/

Projekt INVOLVE

współpracy z sektorem prywatnym i organizacja
inicjatyw biznesowych; kapitalizacja w kwestii dobrych
praktyk określonych w inne projektach finansowanych
przez UE i wreszcie plan wykonawczy dla regionu.

Projekt OPERA4FEV
Projekt w ramach Programu INTERREG IV Cdotyczy
zaangażowania sektora prywatnego w zarządzanie
mobilnością (ref. 1052R4) i przyczynia się do
skuteczniejszej polityki rozwoju regionalnego, poprzez
promowanie zarządzania mobilnością jako instrumentu
poprawy stabilności w ogóle jak i poprzez zachęcanie
do zmiany zachowań.
INVOLVE dotyczy kluczowej kwestii polityki regionalnej
a mianowicie tego, że władze publiczne często
potrzebują
zaangażowania
społeczeństwa
obywatelskiego w zarządzaniu mobilnością a
zaangażowanie skupia się róniweż na tym jak władze
publiczne mogą współpracować z sektorem prywatnym
(pracodawcy, detaliści, site-mennadżerowie), tak aby
wspólnie zachęcać ludzi do nieużywania samochodów
wtedy, kiedy nie jest to potrzebne.
Projekt rozpoczął się w tyczniu br. a zakończy w
grudniu 2014 r., jego budżeto to ok. 1 850 0000 euro.
Konsorcjum składa się z 11 partnerów z 11 róznych
regionów (Włochy, Dania, Hiszpania, Estonia, Litwa,
Czechy, Słowenia, Wielka Brytania, Holandia, Polska).
5 z nich pochodzi z regionów konweregencji, 4 z
nowych państw czlonkowskich. 4 z partnerów to miasta
a wśród nich Reggio Emilia; 5 z partnerów to publiczne
przedsiębiorstwa transportowe będące w całości
wlasnością władz loklanych i regionalnych; 2 z
partnerów to Agencje Energii powiązane z władzami
lokalnymi. W ramach projektu funkcjonuje również
Ekspert z Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie z
Akaedmi Zarządzania Mobilnością, który prowadzi
badania i posiada praktyczne doświadczenie w pracy z
podmiotami publicznymi i prywatnymi.
Każdy z partnerów utworzył swego rodzaju ciało
doradcze, skałdające sie z przedstawicieli władz
publicznych, Izb Handlowych, prywatnych właścicieli/
zarządców głownych gałęzi przemysłu i handlu.
Oczekiwanym rezultatem jest to, że INVOLVE poprawi
współpracę z sektorem prywatnym, a tym samym
zwiększy przejście do bardziej zrównoważonych form
podróży do i z obszarów biznesowych w regionach
europejskich.
Wśród głównych
działań,
które
wspomogą osiągnięcie celu, są: identyfikacja i analiza
dobrych praktyk we współpracy gospodarczej w
temacie podróży do miejsca pracy, poprawa

Rozpoczęty
we
wrześniu 2011 roku
a kończący się w
lutym 2015, projekt
OPERA4FEV (7PR)
ma
na
celu
opracowanie
termoplastycznych
stelaży
bateryjnych
w
dwóch
wersjach
demonstracyjnych (na dużą skalę i dla samochodu
niszowego).
Główne
zagadnienia
projektu
OPERA4FEV
to
umieszczenie
ogniw
w
termoplastycznym stelażu, łatwiejszy montaż i szybkie
połączenia
ogniw,
skrócenie czasu montażu,
ulepszenie demontażu i redukcja masy. Ten projekt
realizuje konsorcjum 10 partnerów z 6 krajów
europejskich, a jego całkowity budżet wynosi
7
milionów €. Projekt OPERA4FEV jest finansowany
przez
Inicjatywę
Green
Cars
na
rzecz
zaawansowanych procesów eko-projektowania i
produkcji stelaży bateryjnych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
http://www.opera4fev.eu/

Projekt MMOVE
MMOVE
(Mobility
Management Over
Europe:.
Zmiana
wzorców mobilności
- ref 0147R1) był
projektem w ramach
programu
INTERREG
IVC.
Miał na celu poprawę
efektywności
polityk
zrównoważonej mobilności, realizowanych przez
władze lokalne w małych i średnich miastach w Europie
(populacje 50-250,000) oraz poprawę świadomości
znaczenia wspierania tych polityk w ramach rozwoju
regionalnego
wśród
decydentów
szczebla
regionalnego.
Projekt był prowadzony przez Miasto Reggio Emilia, z
11 partnerami i budżetem ok. 1,9 mln euro. Czas jego

trwania to listopad 2008- styczeń 2012. Partnerzy
pochodzili z 8 państw członkowskich: to władze lokalne
rezprezentujące średnie miasta, w tym 2 miasta z
nowych państw człokowskich jak również jeden
przedstawiciel władz regionalnych.
MMOVE wspierał miasta partnerskie w celu
podniesienia poziomu wiedzy i świadomości innowacji
w
zarządzaniu
mobilnością,
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb transportowych i niskich
kosztów eksploatacji oraz by zmienić również
postrzeganie problemu przez opinię publiczną i
zmieniać zachowanie w trakcie przemieszczania się.
Dzięki identyfikacji, gromadzeniu danych, analizie i
wymianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania
mobilnością, a następnie wizytom studyjnym studiom
wykonalności, powstałą możliwość wdrażania dobrych
praktyk rozważanych w trakcie realizacji projektu na
poziomie lokalnym.
Program URBACTII, sieć tematyczna: terenów stacji
kolejowych
Rada Miasta Amiens weźmie udział jako obserwator
we wdrażaniu działań przewidzianych w projekcie w
ramach programu URBACTII, sieć tematyczna: obszary
kolejowe (stacji kolejowych?), od kwietnia 2012 do
grudnia 2014 roku. Partnerem wiodącym tego projektu
jest Gmina Reggio Emilia, również partner w projekcie
SUM.

Projekt Biometan Regiony

Agencja Energii dla południowo-wschodniej Szwecji
jest partnerem projektu pn. Biometan Regiony w
ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.
Projekt będzie realizowany do kwietnia 2014 r., a jego
całkowity budżet wynosi ponad 1,5 mln euro.
Techniczne pakiety robocze projektu są związane ze
wspieraniem i ułatwianiem powstawania nowych
instalacji AD (fermentacji beztlenowej) i produkcji biometanu, kształtowaniem pozytywnego klimatu dla
produkcji bio-metanu oraz zarządzaniem jakością dla
zwiększenia skuteczności działań i wydajności gazu.

Głównym rezultatem będzie stworzenie regionalnej
strategii i planu działania na rzecz bio-metanu a także
nowych instalacji AD (fermentacji beztlenowej) i
modernizacji produkcji bio-metanu, w tym studium
wykonalności. Partnerstwo składa się z 15 partnerów z
Wielkiej Brytanii, DE, AU, FR, BE, IT, SLO, SE, DK,
HR, HU.
więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://www.bio-methaneregions.eu/

Projekt ELMOS
Projekt
ELMOS
(Wprowadzanie
transportu
elektrycznego jako
środka
transportu
intermodalnego
w
małych i średnich miastach w regionie Południowego Bałtyku)
jest w toku. Rozpoczął się w październiku 2011 r., będzie
trwał 36 miesięcy i zakończy się we wrześniu 2014 roku.
Całkowity budżet projektu wynosi 2.220.824 €. Projekt
koncentruje się na intermodalnych rozwiązaniach, które
uzupełniają
(publiczne)
łańcuchy
transportowe.
Strategicznym celem tego podejścia jest wywołanie zmiany
zachowań komunikacyjnych w miastach i miasteczkach w
kierunku stosowania czystszych sposobów transportu jako
alternatywy dla indywidualnego ruchu samochodowego. W
ten sposób projekt przyczynia się do redukcji emisji CO2 i
poprawy warunków życia w mieście. Jako wspólna inicjatywa
organizacji "Miasta prekursorem" i Umbrella z Niemiec,
Szwecji i Polski, ELMOS chce osiągnąć znaczne zmiany
statusu mobilności elektrycznej w regionie Południowego
Bałtyku. W programie prac w ramach projektu przewidziane
są kluczowe działania, takie jak opracowanie koncepcji
intermodalnych dla małych i średnich miast oraz opracowanie
długoterminowych strategii e-mobilności. Wreszcie ELMOS
utworzy i będzie promować przykładowe rozwiązania
intermodalnego transportu elektrycznego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.elmosproject.eu

Projekt AGATA – Zintegrowane planowanie
transportu i zarządzanie mobilnością na terenach o
niskim zagęszczeniu ludności- Algarve
Projekt AGATA działał w ramach Interreg III MEDOCC
w latach 2004 - 2006. łównym celem było zbadanie

możliwości wykorzystania technologii informatycznych
w
zarządzaniu
mobilnością,
możliwości
zoptymalizowania przepływu ludności w obszarach o
niskiej gęstości zaludnienia. Projekt ten został
opracowany w ramach zapotrzebowań systemu
reagującego
(DRS)
w
obszarach
o
niskiej
zagęszczeniu. Dzięki temu możliwe było efektywniejsze
wykorzystanie energii i korzyści dla środowiska
wynikające z lepszego wykorzystania dostępnych
zasobów.
szczególności w Loulé i Monchique, ze względu na
dobrze rozwiniętą ośrodek miejski i odizolowanie
wewnętrznych miejscowości. Konsorcjum AGATA
skąłdało się z 8 partnerów z 3 krajów europejskich
(Włochy, Hiszpania i Portugalia) oraz
jednego
afrykańskiego (Maroko); w ramach projektu pracowano
nad utworzeniem i rozwojem agencji multiusługowej,
która koordynowałąby elastyczne usługi transportowe i
mobilność na obszarach miejskich i wiejskich .

odpowiednich imprezach i studia wykonalności dla flot
samochodowych. Wszystko to doprowadziło do:
• wzrost liczby pojazdów napędzanych gazem
do ponad 10 tys, wytwórni biogazu do 11 i
stacji paliw gazowych do 60.
• wzrost wiedzy na temat NGVs, wśród
decydentów,
dealerów
samochodowych,
właścicieli flot, gmin, dostawców energii etc.
• Nowe przepisy, umożliwiające zbudowanie
stacji benzynowych CNG w Słowenii.
• Nowa standaryzacja wymagań technicznych
dotyczących
jakości
zmodernizowanych
instalacji biogazu i jego wpływu do sieci gazu
ziemnego w Czechach.
• Cofnięcie
zakazu
trzymania
pojazdów
napędzanych CNGw garażach w Austrii.
• Dostępność pojazdów napędzanych
na
rynkach Wielkeij Brytanii
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.madegascar.eu/

Projekt MADEGASCAR

Projekt Conurbant

Projekt został opracowany w regionie Algarve, w

Rozwój
rynku
samochodów
napędzanych gazem,
w
tym
dostaw
i
dystrybucji
gazu
ziemnego
i
biogazu
(MADEGASCAR
sygn.
EIE/07/180/SI2.466795) był projektem
Intelligent
Energy Europe .Partnerstwo zostało utworzone przez
10 europejskich państw członkowskich. Projekt był
realizowany od września 2007 do lutego 2010 r. z
budżetem 1 411 558 euro.
Głównymi pakietami roboczymi były: budowa wiedzy,
sieci, studiów wykonalności i rozwój
rynku
samochodów napędzanych gazem. W odniesieniu do
tych
działań,
kluczowymi
rezultatami
były
dokumentacja i analiza rynku gazu w 13 regionach
Europy, co doprowadziło do zwiększenia wiedzy na
temat sytuacji na rynku dla partnerów i ich instytucji
stowarzyszonych. Ponadto, 13 regionalnych i 1 sieć
europejska ustaliły, aby wspierać ten projekt, co
przedkladało się na długoterminowe partnerstwo
dające różne możliwości gospodarcze i miało wpływ na
dalsze promowanie gazu jako paliwa samochodowego.
Ponadto, wdrożone zostały działania na rzecz rozwoju
rynku zaopatrzenia i dystrybucji paliw gazowych- np.
planowanie rozwoju / tworzenia sieci stacji paliwowych,
studia wykonalności dla instalacji biogazowych oraz
promocja nowych siedzib stacji paliw, a także działań
na rzecz promocji pojazdów silnikowych na gaz , np.
seminaria dla managerów flotowych, program
szkoleniowy dla nabywców samochodów oraz
dealerów samochodowych, akcje promocyjne na

Miasto Vratsa realizuje ten
projekt od maja 2011.
CONURBANT (Kompleksowe
partnerskie podejście do
zaangażowania aglomeracji
miejskich i rozległych obszarów
miejskich w krajach UE w
uczestnictwo w Porozumieniu
Burmistrzów - Conurbant)
wychodzi z założenia, że małe miasta w krajach UE stają w
obliczu dużych trudności w planowaniu i zarządzaniu energią
ze względu na brak umiejętności i zasobów ludzkich,
podczas gdy średnie i duże miasta mają większy zakres
odpowiedzialności, związany z większą intensywnością
działalności człowieka, do bardziej skomplikowanych
zagadnień zrównoważonego zagospodarowania terenu
należą planowanie i transport. Podczas gdy małe miasta
mają duży potencjał wewnętrznej współpracy ze względu na
ograniczoną liczbę specjalistów i polityków biorących udział w
procesie decyzyjnym, często w dużych miastach decyzje
związane z energią, kształtujące politykę podejmowane są w
różnych działach, bez rozmowy lub nawet wzajemnej
informacji.
UE posiada znaczną liczbę gmin, które rozpoczęły drogę
zrównoważonego planowania działań i kształtowania polityki
w dziedzinie energii oraz proponuje powielanie dobrych
praktyk. Obecna akcja ma na celu pomoc średnim, dużym i
mniejszym miastom w ich przestrzeni miejskiej, poprzez
budowanie potencjału z wykorzystaniem partnerstwa,
wsparcia i szkolenia między mniej i bardziej doświadczonymi

gminami, w ramach wspólnej organizacji rynku. Konsorcjum
zrzesza 8 miast - aplikantów (o łącznej populacji ponad 2
miliony) i 2 miasta - opiekunów w 7 krajach (IT, ES, HR, CY,
LV, RO, BG). Miasta - aplikanci i 40 aglomeracji miejskich (o
łącznej populacji ok. 350.000) zaangażowane są w
centralnych i lokalnych działaniach szkoleniowych i
wspierane w rozwoju i rzeczywistym wdrażaniu swoich
zrównoważonych planów działania w dziedzinie energii
(planów zaopatrzenia w energię) SEAP.
Aby zagwarantować instytucjonalizację SEAP, plany
działania będą poprzedzone i włączone do miejskiej,
przekrojowej strategii polityki energetycznej, wspólnej dla
wszystkich wydziałów i w porozumieniu z opozycją
polityczną. SEAP zostanie zatwierdzony przez lokalne rady.
Więcej
informacji
www.conurbant.eu

można

znaleźć

na

stronie:

Gmina Vratsa była zaangażowana w SUGAR (Sustainable
Urban Goods logistics Achieved by Regional and local
policies - Zrównoważona miejska logistyka towarowa
osiągana poprzez polityki regionalne i lokalne) w ramach
Programu INTERREG IVC. Projekt został uruchomiony w
2008 i zakończy się w 2012 roku. SUGAR koncentruje się
na rozwiązywaniu problemu niewydajnegonego i
nieefektywnego zarządzania dystrybucją towarów w
miastach, kluczowym elementem całego systemu transportu
miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Aby to osiągnąć, SUGAR promuje
wymianę, dyskusję i przepływ doświadczeń, wiedzy i
dobrych praktyk pomiędzy zaawansowanymi i mniej
doświadczonymi stronami, w dziedzinie zarządzania
miejskim transportem towarowym, w odniesieniu do
politycznych i planistycznych środków działania. SUGAR
opiera swoje podejście na badaniu UE dot. dobrych praktyk
w zakresie rozwoju narzędzi do wsparcia kształtowania
polityki.

Projekt SUGAR

Więcej informacji można
http://www.sugarlogistics.eu

EUROPEAN NEWS & CALLS AND SUM

Ogłoszny jest przetarg, przewidujący wsparcie narzędzi
statystycznych w dziedzinei transportu (3 częściowy)

European Calls of Interest
Programme ARTEMIS

The ARTEMIS-JU Call 2012 is open from the 19th April, 2012.
Proposers may submit a Full Project Proposal (FPP) directly.
The 2012 strategy defines 8 sub-programmes, 4 of them are
related to the transportation:

-

ASP1 Methods and processes for safety-relevant
embedded systems
ASP3 Embedded systems in Smart environments
ASP6 ES for Security and Critical Infrastructures
Protection
ASP7 Embedded technology for sustainable urban
life

The deadline for FPP submission: 6th September 2012,
17h00 Brussels Time/CET
Więcej informacji można znaleźć na stronie: linked page.

Statystyki Bezpieczeństwa

znaleźc

na

stronie

Najważniejsze działania do zakontraktowania:
• część 1: wsparcie regionalnych statystyk
transportowych;
• część 2: wsparcie statystyk ruchu drogowego;
• część 3: wsparcie wprowadzenia staystyk
bezpieczeństwa publicznego
Data złożenia aplikacji: do potwierdzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.

Europejskie polityki i dokumenty
Komunikat Komisji europejskiej dot. planu
Działań na Rzecz Mobilności Miejskiej
In 2007, 72% of the European population lived in urban
areas, which are key to growth and employment. Cities need
efficient transport systems to support their economy and the
welfare of their inhabitants. Around 85% of the EU’s GDP is
generated in cities. Urban areas face today the challenge of
making transport sustainable in environmental (CO2, air
pollution, noise) and competitiveness (congestion) terms
while at the same time addressing social concerns. Thus, it

ranges from the need to respond to health problems and
demographic trends, fostering economic and social
cohesion to taking into account the needs of persons with
reduced mobility, families and children.
Urban mobility is of growing concern to citizens. Nine out of
ten EU citizens believe that the traffic situation in their area
should be improved. The choices that people make in the
way they travel will affect not only future urban development
but also the economic well-being of citizens and companies.
It will also be essential for the success of the EU’s overall
strategy to combat climate change, achieve the 20-20-20
objective and to promote cohesion.
The Commission’s recent Communication on a sustainable
future for transport has identified urbanisation and its
impacts on transport as one of the main challenges in
making the transport system more sustainable. It calls for
effective and coordinated action to address the challenge of
urban mobility and suggests a framework at EU level to
make it easier for local authorities to take measures.

SUM DEADLINES AND DATES OF INTEREST
Dates related to SUM commitments in the
framework of the project or events related.
-

Seminarium nt. raportowania on-line w Barcelonie
(Hiszpania), czerwiec 2012.

-

Seminairium dot. wymiany doświadczeń
Barcelonie (Hiszpania), czerwiec 2012.

-

Seminarium dot. finansów w Wiedniu (Austria),
czerwiec 2012

-

Spotkanie Komitetu Streującego w Vigo (Hispzania),
Październik 2012

-

Wizyta międzyregionalna
grudzień 2012

-

Spotkanie Komitetu Streującego w Amiens (Francja)
kwiecień 2013

w

Rydze

w

(Łotwa),

Więcej informacji można znaleźć na stronie: linked page.

Europejski kolejowy system kontroli

SUM- dane kontaktowe

The European Commission adopted a decision strengthening
the certification and authorisation process of lines and trains
equipped with the European Train Control System (ETCS).
The aim is to promote the interoperability and to increase the
competitiveness of European railways.

Lead partner: Miasto Vigo

Kliklnij tutaj po więcej informacji.

Partner 2: ARGEM- Regionalna Agencja Zarządzania
Energią Regionu Murcia

Europejski Obszar Badawczy
Komisja Europejska rozpoczęłą jesienią 2011 badanie
pozwalające zidentyfikować bariery optymalnego
funkcjonowania Europejskiego Obszaru Badawczego
(ERA). Rezultay badań dostepne są online.

Ana Mouriz
E-mail: sumproject@vigo.org
T: +34 986 447 400

José Pablo Delgado Marín
E-mail: jpablo.delgado@argem.es
T: +34 968 223 831
Partner 3 - AREAL - Regionalna Agencja Energii i
Środowiska w Algarve

Kolejowy system transportowy

Miguel Mendonça

ERRAC – Route 2050

T: +351 289310880

Aktualizacja ERRAC Vision- Badań rynku kolejowego i
Innowacji dla przyszłości transportu kolejowego została
opublikowana na stronie internetowej.Dokument jest
zgodny z Białą Księgą WE i zawiera dane potrzebne do
badań i innowacji w celu utworzenia inteligentnego,
zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego
systemu transportu kolejowego.
Kliknij tutaj po więcej informacji

E-mail: mendonca@areal-energia.pt

Partner 4 - Miasto MESSINA
Giacomo Villari
E-mail: giacomo.villari@comune.messina.it
T: +39090 7723606

Alexis Durand
Partner 5 - Miasto REGGIO CALABRIA

E-mail: a.durand@amiens-metropole.com

Roberta Pascolini

T: + 33 3 22 97 40 99

E-mail: r.pascolini@comune.reggio-calabria.it
T: +39 0965 3622841

Partner 13 - Stowarzyszenie Władz Lokalnych SKÅNE
Per-Johan Wik

Partner 6 - Miasto REGGIO EMILIA

E-mail: per-johan.wik@kfsk.se

Elisia Nardini

T: +46 709719966

E-mail: elisia.nardini@municipio.re.it
T: +39 0522 585244

Partner 14 - Agencja Energii
Szwecji – ESS

Południowowschodniej

Partner 7 - Rada Miasta RYGA

Hannele Johansson

Inete Ielīte

E-mail: hannele.johansson@energikontorsydost.se

E-mail: inete.ielite@riga.lv

T: +46 734 19 91 81

T: + 371 67336543
Partner 15 – Rada Powiatu ESSEX
Daniel Chiswell
E-mail: Daniel.Chiswell@essex.gov.uk
Partner 8 - Miasto KATOWICE
Adam Lipiński
E-mail: Adam.Lipinski@katowice.eu
T: +48 32 25 93 498
Partner 9 - Miasto VRATSA
E-mail: ttivanova@gmail.com
T: +359887843903
Partner 10 - Miasto SOFIA
Mariana Georgieva
E-mail: Georgieva@sofia.bg
T: +359 2 9871388
Partner 11 – REAP - Regionalna Agencja Energii
PAZARDJIK
Georgi Simeonov
E-mail: reapazar@mbox.contact.bg
Partner 12 – Rada Miasta AMIENS

T: +44 1245 437281

