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ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА
представя местни органи, полагащи усилия
за насърчаване на устойчивата градска
мобилност. През 2017 г. беше добавена втора
категория, в която да бъдат отличавани
постиженията в областта на устойчивата
мобилност на по-малките градове в Европа.
Наградата SUMP отбелязва изключителни
постижения в областта на планирането на
устойчива градска мобилност.

Отличени с Наградата за устойчива мобилност за 2017 г.:
ВИЕНА

АВСТРИЯ

Награда 2017 за ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА за по-големи общини

ИГУМЕНИЦА

ГЪРЦИЯ

Още информация
www.mobilityweek.eu
Европейски секретариат
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

@MobilityWeek
@EuropeanMobilityWeek
@europeanmobilityweek

Публикации и инструменти, които да Ви помогнат да организирате свои
локални събития от ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, можете да
изтеглите от уебсайта ни.
Имате въпрос? Свържете се с Европейския секретариат или с вашия
национален координатор: www.mobilityweek.eu/contact

Награда 2017 за ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА за по-малки общини

ТУРДА

РУМЪНИЯ

6-то издание на наградата SUMP

Гледайте в YouTube видеоклипове за всеки от финалистите:

youtube.com/europeanmobilityweek

С политическата и финансова подкрепа на:
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brussels – BELGIUM

Комбинирай, движи се!

Всичко за ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА
ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА се провежда от 16 до 22 септември
всяка година, като дава възможност на градовете да тестват устойчиви
транспортни алтернативи. Чрез насърчаване на хората да ползват устойчиви
видове транспорт, например пешеходно и велосипедно придвижване, можем да
намалим въглеродните емисии, да подобрим качеството на въздуха и да превърнем
градските райони в по-приятни места за живот и работа. През 2017 г. се проведе
най-успешното издание на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА. В него
участваха над 2500 градове.
Регистрирайте дейностите и събитията си онлайн на www.mobilityweek.eu

Комбинирай, движи се!
Европейците обичат разнообразието – по отношение на храна, мода и музика.
Тогава защо се ограничаваме само с един начин на придвижване? Тазгодишното
издание на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА ни насърчава да
проучим различните възможности за придвижване от точка „А“ до точка „Б“ и да
помислим кой начин на превоз най-добре отговаря на нуждите на конкретното
пътуване. Защо не отидете с колело до фитнеса, не се придвижите с влак до
офиса, не се разходите до магазините? Ако се съобразяваме с принципите на
мултимодалността и въвеждаме методи за устойчив транспорт в пътуванията
си не само можем да окажем положително въздействие върху околната среда,
но и да установим, че сме в по-добра форма, по-щастливи и с повече пари за
харчене!
За допълнителна информация посетете: www.mobilityweek.eu/theme-2018

#mobilityweek

#MixAndMove

ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА
Искате да вземете участие в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА
извън периода от 16 до 22 септември?
Предприятия, НПО, училища и други участници, които имат желание да се
включат в кампанията на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, могат
да регистрират онлайн ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА
За
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ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА
ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА могат да се провеждат през цялата година.
Нека всички научат какви стъпки предприемате, за да насърчавате порационални начини за придвижване от точка „А“ до точка „Б“.
За повече информация посетете: www.mobilityweek.eu/mobility-actions

www.mobilityweek.eu

