
 

Już działa! 

Entuzjastyczna reakcja na otwarcie 
platformy e-szkoleniowej projektu e-

TREAM 

29 października 2007 r. nastąpiło oficjalne 
otwarcie platformy szkoleniowej projektu e-
TREAM.       Platforma oferuje szkolenie w 
zakresie zarządzania transportem i paliw 
alternatywnych, z którego mogą zdalnie ko-
rzystać w niezależny sposób i zgodnie z 
możliwościami czasowymi oraz własnymi 
potrzebami wszystkie agencje  poszanowa-
nia energii.  

Platforma szkoleniowa, funkcjonująca w dzie-
sięciu językach, działa jako bramka interneto-
wa zapewniająca szkolącym się osobom 
natychmiastowy dostęp do materiałów szkol-
eniowych/ treści kursu. Bramka ta umożliwia 
uczestnikom szkolenia komunikowanie się z 
nauczycielami poprzez zgłaszanie do nich 
pytań, uzyskiwanie porad po przesłaniu wy-
konanych zadań i w innych przypadkach oraz 
kontakt z innymi uczestnikami szkolenia z 
różnych krajów na całym świecie poprzez 
dostępne on-line forum, na którym prowadzo-

na jest wymiana indywidualnych poglądów, 
pytań oraz doświadczeń.  

Uruchomienie platformy okazało się ogrom-
nym sukcesem— korzysta z niej ponad 200 
osób z różnych krajów, łącznie z pracownika-
mi organizacji będących partnerami projektu 
e-TREAM,  którzy zarejestrowali się jako 
uczestnicy szkolenia.  

Materiały szkoleniowe dostępne na platfor-
mie obejmują dziewięc modułów o następują-
cej tematyce: (1) Podstawy z zakresu trans-
portu i energetyki (wprowadzenie); (2) Pro-
dukcja i wykorzystanie biopaliw; (3) Alterna-
tywne paliwa i pojazdy (z wyłączeniem biopa-
liw); (4) Styl jazdy i urządzenia samochodo-
we; (5) Zarządzanie transportem w jednost-
kach samorządu lokalnego; (6) Zarządzanie 
transportem w przedsiębiorstwach i instytu-
cjach; (7) Zarządzanie transportem w szko-
łach; (8) Zarządzanie popytem (planowanie 
przestrzenne a transport, zarządzanie dostę-
pem, telematyka, zarządzanie parkowaniem); 
(9) Marketing w zarządzaniu transportem 
(informacja o transporcie, podnoszenie świa-
domości, marketing, zarządzanie uczestnic-
twem i zmianami).  

(Ciąg dalszy ‘Już działa’, str. 4) 
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Duisburg, Niemcy, 22 listopad  2007… 
Popołudniowa sesja projektu OPTI-
MUM2, w której brali udział   eksperci w 
zarządzaniu transportem z całej Europy 
dla omówienia nowych inicjatyw w tej 
dziedzinie, okazała się idealną okazją 
do oficjalnego otwarcia platformy e-
szkoleniowej e-TREAM. . 

Po krótkim powitaniu przez koordynato-
ra projektu, Tobias Kipp z  Team Red, 
koordynator Rady Eksperckiej projektu e
-TREAM dokonał oficjalnego otwarcia 
platformy e-szkoleniowej.  

Pan Kipp przedstawił cele i zadania pro-
jektu e-TREAM oraz podejście do ? Me-
todykę platformy szkoleniowej, a na-
stępnie dokonał zwięzłego omówienia 
poszczególnych modułów szkolenio-
wych. 

Następnie przyszedł czas na podłącze-
nie się do Internetu. Uczestnicy spotka-
nia mieli okazję udać się na „wycieczkę” 
po platformie i poznać jej treści oraz 

r ó ż n o r a k i e 
funkcje. Wszy-
scy uczestnicy 
zostali zapro-
szeni do wypró-
bowania plat-
formy i zapre-
z e n t o w a n i a 

swoich opinii oraz komentarzy, które 
zostaną wykorzystane w dalszym rozwi-
janiu platformy. 

 
Prezentacja platformy zakończyła się 
ożywioną dyskusją na temat podejścia 
zastosowanego w projekcie e-TREAM . 
Uczestnicy spotkania byli pod wraże-
niem różnorodności i zakresu informacji 
przedstawionych w modułach szkolenio-
wych.  
Partnerzy projektu e-TREAM chcieliby 
wyrazić podziękowanie zespołowi pro-
jektu OPTIMUM2 za wspaniałą  współ-
pracę. 

Platforma szkoleniowa e-TREAM formalnie uruchomiona w Duisburgu  



Projekt Bezpieczne Trasy Rowerowe w 
regionie La Ribera obejmuje zaprojekto-
wanie bezpiecznych tras rowerowych w 
oparciu o istniejące drogi drugorzędne 
łączące miasta regionu. Celem projektu 
jest stworzenie sieci dróg, dzięki czemu 
możliwe będzie podróżowanie po regio-
nie bardziej „czystymi” środkami trans-
portu oraz promowanie korzystania z 
rowerów do pokonywania krótkich odle-
głości.  

Do opracowania dziesięciu map przed-
stawiających kilkanaście tras rowero-
wych łączących poszczególne miasta 
regionu wykorzystano system GIS. Ska-
la map wynosi od  1:30000 to 1:35000, 
w zależności od obszaru, który zawiera-
ją. 

Wykorzystanie aktualizowanych ortofo-
tografii pozwala na modyfikowanie sieci 
dróg. Dla przedstawienia ukształtowania  
tras wykorzystano cyfrowe modele tere-
nu. Każda mapa zawiera również tekst 
opisujący cechy charakterystyczne każ-
dej trasy oraz szacunkowy czas potrzeb-
ny do jej przebycia. Wszystkie te dane 
zawarte są na płycie CD. 
 
W regionie la Ribera projekt ten  jest 
pionierskim przedsięwzięciem  uświada-
miającym mieszkańców o istnieniu bar-
dziej zrównoważonych metod podróżo-
wania. Jednym z działań zaproponowa-
nych przez  Agencję Poszanowania 
Energii Regionu La Ribera (AER) służą-
cych promowaniu wspomnianych tras 
jest cykl wycieczek rowerowych po re-
gionie Ribera. Dlatego w dniu 22 wrze-
śnia, który  zbiegł się również z obcho-
dzonym w ramach Tygodnia Mobilności 
„Dniem Bez Samochodu” agencja  AER 

zorganizowa-
ła pierwszą z 
w y c i e c z e k 
zaplanowane-
go cyklu, któ-
rej  celem  
jest przekona-
nie społe-
czeństwa do 
korzystania z 
roweru, który 
jest ekologicz-
nym i proz-

drowotnym środkiem lokomocji, do prze-
mieszczania się pomiędzy miejscowo-
ściami regionu. Trasa wycieczki pierw-
szego cyklu była okrężna: rozpoczęła 
się w Sueca, następnie przebiegała 
przez wioski Riola, Polinyà, Benicull, 
Alzira i Corbera, cały czas prowadząc 
wiejskimi ścieżkami wśród sadów z po-
marańczami. Wycieczka trwała około 
czterech godzin, z przerwą na posiłek.  
Po powrocie do Sueca, uczestnicy otrzy-
mali od agencji AER płyty CD z informa-
cjami o wszystkich zaprojektowanych 
trasach oraz koszulki z logo Tygodnia 
Mobilności.  
 
Celem ustanowienia tych tras jest umoż-
liwienie komunikacji między miejscowo-
ściami przy użyciu alternatywnych do 
samochodów środków transportu.  Dłu-
gość żadnej z tras nie przekracza 14 
kilometrów.. 
 
Innym działaniem podjętym przez AER 
w ramach obchodów tygodnia mobilno-
ści było zorganizowanie kursu ekologicz-
nego prowadzenia pojazdów.  Był on 
zorganizowany we współpracy z Agen-
cją Energetyczną w Walencji (AVEN) i 
miał miejsce w siedzibie AER w dniach 
17-21 września 2007.  Kurs składał się z 
dziesięciu czterogodzinnych sesji w któr-
cych wzięło udział 60 osób.  Miał on na 
celu zapoznanie uczestników z informa-
cjami na temat ekonomicznej jazdy i 
skłonienie ich do zastosowania wskazó-
wek w praktyce. Wszystkie wskazówki 
przedstawione przez organizatorów 
można było sprawdzić, gdyż elementem 
kursu była jazda samochodem testowym 
wyposażonym we wskaźnik zużycia pali-
wa. Zmiana przyzwyczajeń kierowców 

pozwala na 
osiągnięc ie 
redukcji zu-
życia paliwa 
w wysokości 
25%. 
  

 

Promowanie jazdy na rowerze I efektywnej energetycznie jazdy 

samochodem przez Agencję Energetyczną w La Ribera, Hiszpania 
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Partner projektu e-TREAM-DAEIS, 
informuje, że tematyka paliw alter-
natywnych i zrównoważonego 
transportu została wdrożona do 
programu uniwersyteckiego na 
Politechnice Wrocławskiej. Jest to 
rezultat pracy DAIES nad projek-
tem e-TRAM, stwierdza Radosław 
Małolepszy. Praca ta zaowocowała 

licznymi tematami seminaryjnymi 
dla studentów.  

Projekt skupia uwagę na Ostrowie 
Wielkopolskim.  R. Małolepszy  
podkreśla, że nie tylko zrównowa-
żony transport i paliwa alternaty-
wne są promowane, ale również 
działania internetowe, jak i badania 

nad mieszkańcami wybranych  
miast oraz wykorzystanie systemu 
GIS (System Informacji Geografic-
znej) do celów analizy miejskiej 
sieci komunikacyjnej.  

 

 

DAEIS wprowadza program uniwersytecki we Wrocławiu 
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Regionalna Agencja Ener-
getyczna na Krecie (REAC), 
partner projektu e-TREAM, 
wdrożyła trzy nowe usługi do-
tyczące zrównoważonego 
transportu. Nowe usługi  
obejmują tworzenie i dystry-
bucję materiałów promocyjnych, 
ustanowienie biura doradczego 
oraz przeprowadzanie działań 
interwencyjnych  u kluczowych 

działaczy lokalnego rynku trans-
portowego. Po prawej stronie – 
ulotka promująca nowe usługi 
REAC.  

 

REAC udostępnia trzy nowe usługi na Krecie 

Konferencja – Zrównoważony Transport i Mobilność 

Europejski Tydzień Zrównowa-
żonej Energii (EUSEW) odbył się 
w dniach 26 stycznia– 2 lutego  
w Brukseli. Jego kluczowym wy-
darzeniem była konferencja  
pt. Zrównoważony Transport i Mo-
bilność – Wyzwania i Osiągnięcia. 

Wszyscy trzej organizatorzy kon-
ferencji – B.&S.U. Beratungs- und 
Service-Gesellschaft Umwelt 
mbH, Energikontor Sydost AB, 
oraz Agencja Energetyczna z 
Plovdiv – są partnerami w projek-
cie e-TREAM , ponadto dwaj 
ostatni uczestniczą również w pro-
jekcie MOVE. Pomyślne lokalne 

dz ia łan ia  pr zeprowadzone  
w ramach obu projektów zostały 
zaprezentowane w czas ie  
konferencji. 

Barbara Dircksens, międzynaro-
dowy ekspert Komisji Europejskiej 
z Dyrekcji Generalnej ds. Energii i 
Transportu  wygłosiła referat na 
temat ―Nowej kultury w komuni-
kacji miejskiej‖.  

Następnie Astrid Geiger omówiła 
―Zrównoważony Transport i Mobil-
ność w programie Inteligentna 
Energia dla Europy‖ Carolina 
G u n n a r s s o n  p r ze d s t a w i ł a 

szwedzką strategię dla połud-
niowego regionu Kalmar—który 
do roku 2030 ma stać się całkiem 
niezależnym od paliw kopalnych.  

Szczegółowe informacje na temat 
wydarzenia dostępne są pod 
adresem  www.eusew.eu. 

http://www.eusew.eu/


 

‘Już działa’ ,  
dokończenie ze strony 1 
 
Wszystkie moduły tematyczne są 
dostępne w 10 językach partnerów 
projektu. Treść modułow powstaje 
w oparciu o najlepszą dostępną 
więdzę, we współpracy z wysokok-
walifikowanymi ekspertami.  Materi-
ały szkoleniowe mają sprostać potr-
zebom agencjii energetycznych 
poprzez nastawienie praktyczne, na 
które składa się rozwój konkretnych 
usług w regionie. Działanie plat-
formy zostało poddane ocenie lic-

znych europejskich agencji ener-
getycznych, a ich uwagi posłużyły 
do udoskonalenia narzędzia. 
 
Wstępne reakcje użytkowników 
platform są bardzo pozyty-
wneWskazują oni na innowacyjność 
pomysłu i przydatność w poszer-
zeniu wiedzy na temat zagadnień  
transportowych.   
 
W celu pobudzneia komunikacji 
między uczestnikami platformy jej 
autorzy organizują wirtualne spot-
kania– czaty i fora– o konkretnej 

tematyce. 
 
Szacuje się że do końca trwania 
projektu przeszkolonych zostanie 
40 pracowników partnerskich 
agencji energii oraz około 500 osób 
spoza konsorcjum projektowego. 
Osoby te nastepnie poszerzą 
pozytywne skutki  projektu poprzez 
swoją działalność oparta o zdobytą 
wiedzę. Patrząc na rezultaty osiąg-
nięte w ciągu pierwszych 2 mie-
sięcy, widać, iż cele zostaną osiąg-
nięte.  
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www.e-tream.eu 

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji leży po stronie jej autorów. Publikacja nie 

odzwierciedla opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekol-

wiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.  

Zarządzanie transportem w szkołach — konferencja w Grecji 

REACM-ANATOLIKI S.A. we 
współpracy z władzami mie-
jskimi Kalamarii zor-
ganizowały konferencję do-
tyczącą zarządzania transpor-
tem w szkołach. Wydarzenie 
miało miejsce 26 listopada w 
Małym Teatrze miasta. Wśród 
uczestników znalazły się 
władze miejskie, szkolne, 
nauczyciele oraz rodzice. 

Celem konferencji było 
zwrócenie uwagi na problem 
transportu szkolnego oraz 
zaangażowanieuczestników w 

project Nowe Usługi dla Szkół. 

Zaprezentowano inicjatywy władz miejskich i prze-
woźników w Thessalonikach mające na celu polep-
szenie transportu szkolnego i zachęcające do 
korzystania z niego.  

Podkreślano potrzebę  nauczania zasad bezpiec-
zeństwa na drogach I zaprezentowano materiały 
edukacyjne przygotowane w tym celu przez Zakład 
Transportu.  

W wyniku dyskusji ustalono, że należy wprowadzić 
nowe metody w nauczaniu zagadnień związanych z 
transportem oraz, że tydzień zrównoważonego 
transportu należy wprowadzić już do szkół podsta-
wowych. 

Przeanalizowano wspólne podwożenie dzieci do 
szkoły, autobus szkolny oraz inne alternatywne 
rozwiązania sprawnie funkcjonujące u Europejskich 
partnerów. Natomiast pan Sarigiannis przedstawił 
platformę internetową projektu e-TREAM.  

Wydarzenie to było pierwszym z zaplanowanych w 
regionie Kalamarii w celu rozpowszechnienia po-
mysłow na zrównoważony transport szkolny.  

 


