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Sustainable Urban Mobility Plans” – „Просперитет чрез иновации и 
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Акроним:  PROSPERITY по програма Хоризонт 2020  

Наименовмание: Проект: “Prosperity through innovation and promotion of 

Sustainable Urban Mobility Plans” – „Просперитет чрез иновации и насърчаване на 

Устойчиви планове за градска мобилност“     

Програма: H2020-MG-5.4-2015  

Номер на Договор: №690636 

Продължителност на проекта: 36 месеца, начална дата 01.09.2016 г.  

Бюджет на проекта: Общият бюджет на проекта е 3 188 049.00 евро (6 235 281, 88 лв.). 

Бюджетът на Община Варна е 18 701.25 евро (36 576.47 лв.). Съфинансиране не се 

изисква. 

Водещ партньор: Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research (FGM) – 

Австрийска Агенция за изследване на мобилността 

Партньори:  

- Едингбургски университет (Обединено Кралство) 

- Инситут за градско планиране (Словения) 

- Градове в движение (CiMO) Румъния 

- Mobilissimus Ltd. (Mobi) Унгария 

- Mobiel 21 (M21) Белгия 

- Германски институт по мобилни въпроси (DIFU) Германия 

- SMG EKSPERT (SMG) Полша  

- Sustainable Development Civil Society Assoc. (CSDCS) България  

- Екологичен център за администрация и технологии администрация и технологии 

(ECAT) Литва   

- Grupo de Estudios y Alternativas 21, S.L. (GEA 21) Испания 

- Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) Полша  

- Centrum Dopravniho Vyzkumu v.v.i. CDV Чехия 

- Stratagem Energy Ltd (STE) Кипър 

- Община Копривница (Koprivnica) HR 

- Община Лютомер (Ljutomer) Словения  

- Община Храдец Кралове Словения  

- Община Храдец Кралове Чехия  

- Община Фагарас Румъния  

- Община Катовице Полша  
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- Община Варна (Varna) България  

- Община Домбовар Унгария  

Основна концепция на проекта:   

Разработване на Устойчиви планове за градска мобилност. За тази цел е необходимо 

активно участие на национално ниво (министерства, национални агенции и други високи 

равнища на управление) чрез преодоляване на техните културни различия. Това ще се 

постигне по два начина: чрез редовни срещи от тип  peer-to-peer exchange между 

националните органи на различните държави, както и чрез срещи на национално ниво, 

където местните власти ще имат възможност да се срещат с представители на градовете от 

съответната държава, където да дискутират възможни проблеми при разработване на 

плана. 

Цели на проект PROSPERITY:  

1. Да се стимулра  културната трансформация по отношение на околната среда за 

Устойчивите планове за градска мобилност в държавите-членки в организационната 

култура на институциите на местно ниво, които се занимават с транспортно 

планиране; 

2. Министерствата и националните агенции да играят водеща национална роля при 

подготовката на плана, като в много държави-членки това са организации, от които 

градовете получават основна информация. В повечето градове, министерствата са 

вече в тази роля, така че да подкрепят и засилят подхода на градовете при 

разработването на плана; 

3. Ясно да се анализират проблемите при разработването на плана, като се обменят 

добри практики между градовете-участници за преодоляване на пречките; 

4. Да се включат повече градове, за разработване на ефективен, висококачествен 

план, който да е в съответствие с европейските изисквания; 

5. Сигурност, че плана съдържа и ще доведе до изпълнението на голям набор от 

иновативни, устойчиви транспортни мерки; 

6. Да достави измеримо въздействие върху участниците, като до края на проекта 250 

града в дванадесет държави-членки да имат разработени Устойчиви планове за 

градска мобилност. 

 

Статус на проекта: В процес на изпълнение. 

 

            

 


