
 

Ponad 100 osób wzięlo udział 
w spotkaniu 30 stycznia w 
Brukseli , podczas Euro-
pejskiego Tygodnia 
Zrównoważonej Energetyki  

List od zespołu e-TREAM  

Thekla Heinel,                                    
B.&S.U. Beratungs- und Service-
Gesellschaft Umwelt mbH 

Wraz z partnerami projektu MOVE ( http://
www.move-project.org ), zespoł e-TREAM 
zorganizował w czasie Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonej Energetyki konfer-
encję zatytułowaną “Zrównoważony Trans-
port – założenia i wyzwania”. Wydarzenie 
miało miejsce 30 stycznia w Brukseli.  

W konferencji wzięło udział ponad 100 
osób. Głównym celem spotkania było 
omówienie możliwości wkładu sektora 
transportowego w obniżenie zużycia ener-
gii, oraz roli jaką mogą odegrać w osiąg-
nięciu tego celu projekty takie jak MOVE i 
e-TREAM.  

Tematem drugiej części konferencji była 
prezentacja lokalnych akcji przeprowa- 
dzonych w ramach działań projektowych, 
zwienczonych sukcesem.  

Pośród wygłoszonych przemównień na 
szczególną uwagę zasługują dwa: pani 
Barbary Dircksens, z Dyrekcji Generalnej 
ds. Energii i Transportu, oraz pani Astrid 
Geiger, z Biura ds. Konkurencji i Innowa-
cyjności. W swoich wystąpieniach przed-
stawiły one Zieloną Księgę “W kierunku 
nowej kultury transportu miejskiego” oraz 
zagadnienia zrównoważonego transportu w 
programach Inteligentna Energia dla Eu-
ropy. 

Po prezentacjach odbyła się dyskusja i 
podsumowanie konferencji. Żywa reakcja i 
zainteresowanie uczestników świadczą o 
ważkości zrównoważonego transportu w 
dzisiejszym świecie. 

Szczególnie cenne są przykłady zreal-
izowanych projektów, pozwalające na 
zaprezentowanie jak praktycznie wdrażać 
ideę zrównoważonego transportu. 

 

K W A R T A L N I K  

Marzec 2008 

W DZIAŁANIU e-TREAM w skrócie 

• prowadzenie w każdym 
regionie analizy istniejących 
usług  w sektorze transportu 
publicznego i zapotrzebowa-
nia na nowe usługi w tej 

dziedzinie  

• określenie  nowych usług w 
dziedzinie zarządzania trans-
portem publicznym zdefinio-
wanych przez agencje 

uczestniczące w Projekcie 

• przygotowanie platformy           
e-szkoleniowej w oparciu    o 
projekty STEER,  która zosta-
nie udostępniona na stronie 

internetowej Projektu 

• szkolenie pracowników 
regionalnych agencji posza-
nowania w zakresie rozwija-

nia nowej usługi 

• promowanie nowej platformy 
e-szkoleniowej w krajach 
objętych Projektem  po jej 
ostatecznym zredagowaniu i 

zweryfikowaniu 
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Konferencja na temat zrównoważonego transportu zor-
ganizowana przez e-TREAM/ MOVE zakończona sukcesem 



 

DAEIS, wrocławski partner 
p r o j e k t u  e - T R E A M , 
przeprowadzi 15 kwietnia 
seminarium szkoleniowe 
przeznaczone dla urzędników 
lokalnych samorządów.  

Patronat nad wydarzeniem 
objął Urząd Marszałkowski 
oraz władze wojewódzkie. 
R o zes łano  o k o ło  2 00 
zaproszeń do śląskich samo-
rządów.  

Do najważniejszych tematów, 
które zostaną poruszone w 
czasie seminarium należą: 
transport miejski, redukcja 
zanieczyszczenia środowiska 
w centrum miast, planowanie 
zrównoważonej gospodarki 
transportowej w aspekcie 
rewitalizacji miast.  

  

nych paliw i rozwiązań 
transportowych, jazdy eko-
logicznej i kwestii zarządza-
nia.  

Przeszkolono łącznie 60 
osób, głównie przed-
stawicieli lokalnych władz i 
przedsiębiorstw przewo-
zowych, ale także z Agencji 
Doradztwa Rolniczego, za-
interesowanych tematyką 
biopaliw.  

Każde seminarium było 
zakończone jego oceną 
przez uczestników. Nie 
otrzymaliśmy ocen niższych 
niż dobra.  

W roku 2007 BAPE 
przeprowadziła szereg bez-
płatnych seminariów, adre-
sowanych do lokalnych 
władz i miejskich przedsię-
biorstw transportowych .  

Seminaria takie odbyły się 
w Ratuszu w Kościerzynie 
(11 lipca), w Wydziale Ko-
munikacji i Inżynierii Trans-
portu Miasta Gdynii (26 
października) w Przedsię-
biorstwie Komunikacji Miej-
skiej w Wejherowie (29 lis-
topada) oraz w gdyńskim 
przedsiębiorstwie transpor-
towym (6 grudnia). 

Tematyka seminariów do-
tyczyła głównie alternatyw-

Pod względem praktycznej 
przydatności przeprowa-
dzonych szkoleń, naj- 
wyższe oceny otrzymało 
szkolenie na temat eko-
logicznego stylu jazdy 
samochodem.  Temat ten 
jest uniwersalny i istotny 
dla wszystkich kierowców, 
nie tylko tych profesjonal-
nych.  

 

 

DAEIS organizuje szkolenie dla urzędników samorządów 

BAPE przedstawia e-TREAM polskim agencjom energetycznym 
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e-TREAM w bahn-tv 

 

bahn tv – kanał 
niemieckiego Bahn 
AG, krajowego prze-
woźnika - nadała 
ostatnio program do-
kumentalny na temat 
projektu e-TREAM. 
P r o g r am  m o żn a 
obejrzeć pod adre-
s e m :  h t t p : / /
w w w . b a h n t v -
onl ine.de/btvo/si te/
index.php?s=3000. 

Oceny uczestników dla poszczególnych modułów tematycznych 



 

11 marca br. odbyło się pierwsze 

forum internetowe platformy szkole-

niowej e-TREAM. Do udziału w dys-

kusji na temat planowania i wdraża-

nia lokalnych centrum mobilności 

zaprosil iśmy wszystkie osoby 

korzystające z platformy—w forum 

wzięlo udział ponad 40 osób.  

Partnerzy projektu z Prioriterre 

(Francja), OEINERGE (Portugalia), 

REACM (Grec ja )  o raz ESS 

(Szwecja) zaprezentowali działania 

podję te  przez n ich w ce lu 

ustanowienia centrum mobilności.  

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość 

zadawania pytań i wzbogacenia dys 

kus j i .  Okazało s ię ,  że d la 

powodzenia projektu kluczowe zna-

czenie ma wsparcie lokalnych prze-

woźników i władz.  

Klienci centrum mobilności zaz-

wyczaj wysoko oceniają taką usługę. 

Centrum mobilności udziela infor-

macji na temat środków transportu 

oraz promuje zrównoważoną gospo-

darkę transportową. Może w ten 

sposób przyczynić się do zmniej-

szenia zatłoczenia dróg, szkodliwych 

emisjii i zużycia energii.  

Treść dyskusji jest wciąż dostępna na 

stronach platformy szkoleniowej, w 

anglojęzycznej zakładce “forum”. 

Osoby niezalogowane w serwisie, 

muszą wcześniej poświęcić chwilę 

czasu na założenie konta. Do treści 

dyskusji można nadal dodawać komen-

tarze i pytania.  

Kolejne forum zostało zaplanowane na 

kwiecień i będzie dotyczyło tematyki 

paliw alternatywnych.  

 

 

 

Pierwsze forum internetowe: Jak zorganizować centrum mobilności? 
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Tak wyglądało forum w toku: 



 

Uwagi uczestników 

W krótkim czasie paru miesięcy, 

odkąd ruszyła platform szkoleniowa 

projektu e-TREAM, ponad 200 osób 

dołączyło do grona jej użytkowników. 

Bardzo na cieszy tak duże za-

interesowanie. Napotkaliśmy w tym 

czasie pewne problemy, ale szybko 

udało się nam je rozwiązać. Uczest-

nicy doceniają przede wszystkim 

kompletność zdobywanych infor-

macji i możliwość szczegółowego 

pogłebiania wiedzy, gdy uznają to za 

stosowne. “Platforma dostarcza 

wielu cennych informacji” -to ocena 

jednego z uczestników. Tłumaczenie 

strony jest w toku i wkrótce powinno 

zostać zakończone. Usuniemy dzięki 

temu ostatnie błędy i dodamy jesz-

cze więcej ciekawych informacji.  

Wszyscy uczestnicy platformy 

szkoleniowej e-TREAM mają teraz 

możliwość uzyskania certyfikatów, 

potwierdzających udział w szkole-

niu. W tym celu należy ukończyć 

wybrane moduły pomyślnym 

zdaniem testu oraz przedłożyć do 

oceny opiekunowi przynajmniej 

jeden projekt.  

Oferujemy trzy różne typy certyfi-

katów: 

 

Alternatywne paliwa i styl jazdy 

• Transport i energetyka. 

Wprowadzenie. 

• Produkcja i wykorzystanie 

biopaliw 

• Alternatywne paliwa i po-

jazdy (z wyłączeniem 

biopaliw) 

• Styl jazdy i urządzenia 

samochodowe  

• Opracowanie projektu 

 

Zarządzanie transportem 

• Transport i energetyka. 

Wprowadzenie  

• Marketing w zarządzaniu 

transportem 

• Zarządzanie popytem 

• Jeden z modułów dotyczą-

cych zarządzania transpor-

tem:  w jednostkach samor-

ządu lokalnego, w przedsię-

biorstwach i instytucjach lub 

w szkołach 

• Projekt 

 

 

 

      Certifikat Premium 

• Wszyskie moduły  

     szkoleniowe  

• Trzy projekty (jeden do-

tyczący paliw alternety-

wnych, drugi z zarządzania 

transportem i trzeci z za-

rządzania popytem) 

 

Projekt oznacza dwu stronicowe 

opracowanie, streszczające te-

matykę ukończonych modułów, i 

przedstawiające planowane lub 

wirtualne projekty, które można by 

zrealizować w jego regionie. 

 

Uzyskanie certyfikatu potwierdza, 

opanowanie wiedzy na temat naj-

nowszych rozwiązań w sektorze 

transportu.  

Certyfikaty e-TREAM  

  

Prezentacja projektu        

e-TREAM na ECOMM 

2008 

Zespół projektu e-TREAM  został 

zaproszony do zaprezentowania 

osiągnięć projektowych w czasie  

konferencji ECOMM 2008.  ECOMM 

(Europajska Konferenc ja nt . 

Zarządzania Transportem) jest 

prestiżowym wydarzeniem prezen-

tującym najnowsze rozwiązania i 

projekty w dziedzinie zarządzania 

transportem. Tytuł tegorocznej 

konferencji brzmi: “Zarządzanie 

popy tem –  zm iana  k l im a tu ” . 

Tegoroczna konferencja odbędzie 

się w Londynie w dniach 4-6 

czerwca. www.ecomm2008.eu. 

www.e-tream.eu 
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