Fenntartható mobilitási díjak
Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT díját olyan
helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek
jelentős erőfeszítéseket tesznek a fenntartható
városi mobilitás népszerűsítésében. 2017-ben
egy második kategória is létrejött, melyben
a kisebb európai városok fenntartható
mobilitás területén elért vívmányai kerülnek
elismerésre. A SUMP Díj (Fenntartható Városi
Mobilitási Terv Díja) a fenntartható városi
mobilitási tervezést hivatott értékelni.

2017-ben a Fenntartható Városi Mobilitási Díj nyertesei az alábbi városok voltak:

BÉCS AUSZTRIA

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT Díja 2017, nagyobb önkormányzatok kategóriája

További információ
2018. szeptember 16-22.

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

@MobilityWeek
@EuropeanMobilityWeek
@europeanmobilityweek

A helyi EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT szervezését segítő kiadványok és eszközök a
weboldalunkról tölthetők le.
Kérdése van? Vegye fel a kapcsolatot az Európai Titkársággal nemzeti
koordinátorán keresztül: www.mobilityweek.eu/contact

IGUMENÍCA GÖRÖGORSZÁG

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT Díja 2017, kisebb önkormányzatok kategóriája

TORDA ROMÁNIA

6. SUMP Díj

Nézze meg az összes döntősről készült videót a YouTube-on:

youtube.com/europeanmobilityweek

Politikai és pénzügyi támogatást nyújtott az:
EURÓPAI BIZOTTSÁG
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brussels – BELGIUM

Mix and Move!

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT minden
évben szeptember 16-22 között kerül
megrendezésre és lehetőséget kínál
a városok és nagyvárosok számára,
hogy
fenntartható
közlekedési
alternatívákat próbáljanak ki. Azzal,
hogy
fenntartható
közlekedési
módozatok választására – pl. gyalogos
közlekedésre és kerékpározásra –

bíztatjuk az embereket, csökkenthetjük
a szén-dioxid kibocsátást, javíthatjuk a
levegő minőségét, valamint az élet és
munka szempontjából kellemesebbé
varázsolhatjuk városi területeinket. Eddig
a 2017-es EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
bizonyult a legsikeresebbnek, melyben
több mint 2.500 város és nagyváros vett
részt.

Mix and Move!
Mi európaiak szeretjük a változatosságot
– az ételeikben, a divatban, a zenében
–, miért van hát, hogy amikor
közlekedésről van szó, mégis oly sokan
ragaszkodunk egyetlen módozatához?
Idén az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT arra
ösztönöz mindnyájunkat, hogy fedezzük
fel az A-ból B pontba történő eljutás
sokféle lehetőségét és gondoljuk át, mely
közlekedési mód illeszkedik legjobban
az adott utunkhoz. Miért ne tekernénk

el
az
edzőteremig,
vonatoznánk
az irodáig vagy barangolnánk be
gyalogosan az üzleteket? A multimodális
közlekedés fogalmának elfogadásán és
a fenntartható közlekedési módozatok
némelyikének
útjainkba
történő
bevezetésén keresztül nemcsak pozitív
hatást gyakorolhatunk a környezetünkre,
hanem akár fittebbé és boldogabbá is
válhatunk és ég egy kis plusz költőpénz
is csöröghet a zsebünkben!

Regisztrálja tevékenységeit és eseményeit online a www.mobilityweek.eu címen.
További információért látogasson el a www.mobilityweek.eu/theme-2018 honlapra

#mobilityweek

#MixAndMove

MOBILITÁSIAKCIÓK
Szeretné a szeptember 16-22 időszakon kívül is kivenni a részét az
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉTBEN?
Vállalkozások, civil szervezetek, iskolák
és egyéb szereplők, akik szeretnének
részt venni EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
kampányában, online regisztrálhatják
MOBILITÁSIAKCIÓJUKAT.

Az
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
eseményeivel
ellentétben
a
MOBILITÁSIAKCIÓK egész évben
megtarthatók. Hadd tudja meg a világ,
milyen lépésekkel igyekszik az A-ból
B pontba történő eljutás okosabb
módozatait népszerűsíteni.

További információért látogasson el a www.mobilityweek.eu/mobility-actions
honlapra.

www.mobilityweek.eu

