
Пан – Европейски Награди за Планове за мобилност до 
работното място 2009 

 
 
Получете широко признание от ЕС за вашия План за мобилност до работното 
място и спечелете следните награди:  

- €1000 за да развиете свои собствени средства за План за мобилност  
- Платени такси за пътуване и делегат за ECOMM 2009 за избрани кандидати 
- Платено пътуване и разходи за обучително пътуване за План за мобилност в 

ЕС  
 
Награди  
Проектът COMMERCE и EPOMM (Европейската платформа по управление на 
мобилността) Ви канят да предоставите своите апликационни форми за Пан – 
Европейска Награда за Планове за мобилност до работното място, тази година 
съдържащи 3 категории:  
 

Публични власти – концентрирани върху усилията на местните власти да 
улеснят изпълнението на плановете за мобилност до работното място на 
регионлано и местно ниво.  
 
Работодатели – концентрирани върху компании или организации на местните 
власти, които са предоставили успешен план за мобилност до работното място 
(план за пътуване) за техните собствени служители (минимум 100 служители).  
 
Мрежи – концентрирани върху координираните усилия на редица местни 
организации, които са базирани на същото място и които колективно могат да 
бъдат отговорни за огромния процент на генериране на трафик, примерно 
бизнес паркове, центрове за пазаруване, летища и болници.  

 
Награди и ECOMM 
Избраните кандидати ще получат пътуване с покрити всички разходи до Европейската 
конференция по управление на мобилността в Сан Себастиян 13-15 Май 2009, кедето 
победителите за наградата ще бъдат обявени. Конференцията е годишно събитие от 
1997 г. в градове от Европа и постоянно привлича 400 делегати от около 30 държави – 
предимно Европейски, но често Азиатски и Американски. Делегатите са представители 
на националната политика и министерства, общински представители вземащи 
решения, практически изпълненители на иновативни идеи, бизнес и консултанти.  
 
Победителите на 3 – те категории за награди също ще получат обучително пътуване с 
покрити разходи до град и работно място с добре установени добри практики за 
управление на мобилността. Това ще помогне на победителите да придобият нови 
идеи и да приложат устойчиви и иновативни мерки, да осигурят на пътуващите 
истински алтернативи за автомобила и значително да намалят СО2 емисиите. Това са 
някои от целите на COMMERCE и EPOMM. 
 
Накрая, наградата от €1000 за всеки победител ще им позволи да финансират няколко 
нови дейности, за да ги наградим за техните усилия до този момент.   
 
Тъй като това е Пан – Европейска награда, струва си да се отбележи, че План за 
мобилност и Планове за пътуване са синоними.   
 
Ако вашата организация е активна в една от 3-те категории за План за мобилност, 
това е вашият шанс да бъдете признати, наградени и да промените облика на 
своята организация за винаги!  



 
Изпратете Вашата апликационна форма днес на адрес: 
 
EUROCITIES 
1, square de Meeûs, BE – 1000 Brussels 
Mr. Peter Staelens, Tel: +32 (0)2 552 08 66 
peter.staelens@eurocities.eu  
  
За контакти: 
Община Пловдив 
Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” 
Румена Великова, Главен инспектор 
Тел. 032/656 427 
E-mail: r.velikova@plovdiv.bg   
 

За повече информация за ECOMM 2009 г. в Сан Себастиян, моля посетете следния уебсайт: 
www.ecomm2009.eu 

За повече информация за EPOMM и ECOMM, моля посетете следния уебсайт: www.epomm.org 

За повече информация за COMMERCE, моля посетете следния уебсайт: www.commerce-eu.org 
 
Краен срок: 20 февруари, 2009 г. 
 
Повече подробности и апликационни форми на: 
http://www.epomm.org/index.phtml?id=1593 
 
 
Победители 2008 
Победителят за категория Работодатели беше ST Microelectronics, Гренобъл докато 
тримата избрани кандидати бяха Летище Станстед, Инфикон и Регион Ламбет, Лондон. 
 
Победителят за категория Публични Власти беше Алпи Метрополе, Гренобъл. 
Тримата избрани кандидати бяха регион Брюксел, град Цюрих и Уест Транс. 
 
 

 
ECOMM 2008 



 
Снимка 1: Победителят за награда Работодатели: ST Microelectronics, Гренобъл, 
представен от Бен Плоудън, Директор на отдел Интелигентно пътуване, Транспорт за 
Лондон и Пол Хендерсън, Мениджър Европейски проекти, Лондонско Европейско 
Партньорство за Транспорт.   
 

 
 
ECOMM 2008 
 
Снимка 2: Победителят за наградата за Публични власти: Гренобъл Алпи 
Метрополе, представен от Бен Плоудън, Директор на отдел Интелигентно пътуване, 
Транспорт за Лондон и Пол Хендерсън, Мениджър Европейски проекти, Лондонско 
Европейско Партньорство за Транспорт.   
 
 
Обучително пътуване на победителите до Грац, Австрия, 2008 г. 
От 3-4 ноември, 2008 г., победителите на Пан Европейската награда за План за 
мобилност до работното място за Публични власти посето град Грац, за да бъде 
обучен относно транспортната организация и политиките в Грац.  
 
Победителите бяха представени от Фабиен Бардин от Камарата за Търговия и 
Индустрия в Гренобъл, която отговаря за промотирането на Планове за мобилност до 
работното място за работодатели, и Стефан Гузмероли, мениджър на планиране на 
транспортни проекти в Гренобъл Алпи Метрополе.  
 
Състояха се срещи между Публичната Транспортна компания в Грац, която включи 
преглед на своя 100 % био – горивен пробег на автобус и Стириян Асоциация за 
трафик (StVG), която обясни как се преговарят тарифите на всички изпълнители на 
публичния транспорт в региона, за да се предостави интегрирана система за клиенти.  
 
Други екскурзии, свързани с победителите в Община Грац, избраните компании за 
паркиране в Грац и Австрийската организация за проучване на мобилността - FGM 
AMOR, за да дискутират потенциално бъдещо финансиране на ЕС в сферата на 
Управление на мобилността.   


