


Проектът ENDURANCE 
 Проект ENDURANCE има за задача да укрепи 

капацитета в 28 държави в и извън ЕС, чрез изграждането 
на мрежи от експерти, които да бъдат в помощ на 
местните и регионални власти при формулирането на 
политики и тяхното прилагане на национално ниво, при 
разработването на дългосрочни Планове за устойчива 
градска мобилност и разработване на проекти, 
обвързани с плановете за мобилност.  

 Изграждането на интернет-мрежа по ENDURANCE ще 
осигури на експертите в нея да получават текуща 
информация, обучителни материали, добри практики и 
споделяне на опит с партньорските мрежи в 28-те 
страни участнички, посредством Клуба.  

 Клуб УРГО е "focal point" на Националната мрежа по 
ММ, изградена по Проект EPOMM PLUS.  



Проектът ENDURANCE 
 ENDURANCE е амбициозното продължение на 

проекта EPOMM PLUS, по който партньор от България 

също беше Клуб УРГО.  

 Фокусът на проекта е към градове с над 100 000 

жители.  

 В България се планира да се работи с десетте най-

големи града, като за първите седем от тях вече има 

разпределени средства по ОПРР за т.нар. 

„Интегрирани транспортни планове“. Целта е те да 

се превърнат в истински ПУГМ и да станат част от 

Европейската мрежа, която ще подлежи на 

финансиране през новия планов период (2014-2020 

г.). 

 



Проектът ENDURANCE 
Основна Цел е създаването на 

устойчиви национални и европейски 
мрежи за подпомагане на 
устойчивата градска мобилност в 
рамките на целия Европейски съюз 

ENDURANCE обхваща целия ЕС и 
ползите от него са уникални, тъй като 
се използва опитът на вече 
съществуващата мрежова 
структура по ЕРОММ.  



Основни цели (1) 
ENDURANCE: 
 Ще създаде 25 национални мрежи за Планове за 

устойчива градска мобилност на основата на 
членство в EPOMM; 

 Ще изгради Европейска мрежа за Планове за 
устойчива градска мобилност с централна 
координация на обучението, обучителите, 
одитирането, одитната база данни, базата данни 
на градовете, етикетите за качество; 

 Ще включи над 250 града в устойчивото планиране 
на градската мобилност и прилагането му; 

 Ще повиши познанието националните и 
европейските институции относно Плановете за 
устойчива градска мобилност и ползата от 
прилагането им.  



Основни цели (2) 
 В краткосрочен план:  

 Създаване на трайни национални SUMP мрежи; 

 Създаване на трайна европейска SUMP мрежа; 

 Над 250 населени места, ангажирани в устойчивото 
планиране на градската мобилност и изпълнението; 

 По-голяма осведоменост на SUMP и ползите на 
национално и европейско ниво институции. 

 В дългосрочен план (до 2020 г.): 

 SUMP да се утвърди като основна градска политика, 
подкрепена на местно, национално и европейско 
равнище; 

 Значително намаляване на дела на автомобилите в 
градовете.  



Структура на управлене 
Координатор на Проекта е ЕРОММ –  

Европейската платформа за управление на мобилността.  
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Участници Part. N° 
Participant name 
(E)-EPOMM-member 
(E+) EPOMM-PLUS member 

Short 
name 

Country 

code 

CO1 European Platform on 

Mobility Management (E)* 

EPOMM BE 

CB2 Transport research centre 

(E+) 

CDV CZ 

CB3 Mobiel 21 (E) Mobiel21 BE 

CB4 Rupprecht Consult RC DE 

CB5 ICLEI ICLEI DE 

CB6 ACT Travelwise ACT TW UK 

CB7 POLIS POLIS BE 

CB8 Austrian Energy Agency (E) AEA A 

CB9 Sustainable Development 

Civil Society Assoc. (E+) 

CSDCS BG 

CB10 Integrated traffic 

management (E) 

IVM DE 

CB11 Gate 21 Gate 21 DK 

CB12 Estonian Institute for Sus-

tainable Development (E+) 

SEIT EE 

CB13 Group for Studies and 

Alternatives  (E+) 

GEA 21 ES 

CB14 Motiva (E) Motiva FI 

CB15 Research Centre Urban 

Planning, and Transportation 
(E). 

CERTU FR 

Part. 
N° 

Participant name 
(E)-EPOMM-member 
(E+) EPOMM-PLUS member 

Short 
name 

Country 

code 

CB16 Thessalonike Transport 

Authority (E+) 

THEPTA GR 

CB17 TeRRaCe Ltd. TeRRaCe HU 

CB18 Limerick Institute of 

Technology 

LIT IE 

CB19 Euromobility (E) Euromo-

bility 

IT 

CB20 UAB “Statybos Strategija” 

(E+) 

Strategija LT 

CB21 Transport and Telecom-
munication Institute 

TTI LV 

CB22 DTV Consultants DTV NL 

CB23 Norwegian Public Roads 

Administration (E) 

NPRA NO 

CB24 International center for 

local development 

CIFAL PL 

CB25 Mobility and Land Transport 

Institute (E) 

IMTT PT 

CB26 Energy Cities Network OER RO 

CB27 Swedish National Road and 

Transport Research Institute 

VTI SE 

CB28 Development Agency 

Sinergija Ltd. (E+) 

Sinergija SI 

CB29 Zilina University UNIZA SK 

CB30 EUROCITIES (E) EUROCITIE
S 

BE 



Проектни етапи 



ENDURANCE Мрежа в България 

 


