
 

 

 

SUGAR 
Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски 

практики 
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SUGAR планира разрешаването на проблема с 
неефикасният и неефективен мениджмънт на градския 
товарен транспорт, който е критчен компонент на 
цялостния градски транспорт и основен източник на 
замърсяващи емисии. 
  
SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и 
необходим опит за подкрепа на обществената 
административна политика в развитието на градската 
логистика. Проектът предоставя платформа за обмяна на 
обединени добри практики и също така и диалог в 
механизма на управление на тези практики. 
 
 
 
 

SUGAR подходът е структуриран в три главни елемента: 

� Обновяване на политиките на SUGAR 

местата с добри практики; 

� Развитие на политики в SUGAR трансферни 

места; 

� Създаване на интерес, познания, 
инструменти и обмяна за нов тип 
администриране извън SUGAR съдружието 
чрез Разширена трансферна програма. 

 
 
 

SUGAR дейностите са насочени към три главни опори:  

� Събиране и анализ на добри практики и 

идентификация на ключови индикатори за 

изпълнение.  

� Обмяна на опит чрез кръгли маси, 

обучителни сесии и съвместни работни 

срещи, включващи участието на нови 

администратори.  

� Разработване на План за действие  за всички 

SUGAR места чрез  SWOT анализ и местни 

работни срещи. 

 

 

 

 

 

 

 



SUGAR НАГРАДА 2010 

Наградата  SUGAR е Европейски приз за градове, в местен и регионален 

контекс, които са развили иновативни и устойчиви обществени политики и 

мерки в сферата на градската логистика. 

Цели да разпознае: 

Иновативни & Устойчиви проекти в сферата на градската логистика, 

Проекти , които съвместяват икономическа устойчивост и опазване на 

околната среда. Ролята на публичните власти е да подобри 

разпространението на товари в градовете от ЕС. 

Наградата е спонсорирана и подпомагана от проект  SUGAR, финансиран от 

Interreg IVC Програма за европейско териториално сътрудничество. 

 

Можете да кандидатствате в две категории: 

Градска среда и големи градове 

Малки и средни градове 
 

Условията за кандидатстване за наградата SUGAR AWARD 2010  както и 

повече информация са налични на http://www.sugarlogistics.eu 

Апликационни формуляри ще се приемат до 31 декември 2009 г. 24:00 CET 

Победителят от всяка категория ще бъде награден от Регион Емилия-Романя 

(Италия) на церемония в гр. Болоня (Италия) на 25 януари 2010 г. 

На победителите ще бъдат възстановени техните разходи за пътуването до 

Болоня, както и тяхното участие в обучителни сесии на тема „Градска 

логистика” организирани от проект  SUGAR. 

 

 

 

В сътрудничество с:
 

 

istituto sui trasporti 
е la loglstlca 
fondazione 

 



SUGAR партньорството е съставено от 17 партньора, идващи от 10 

европейски страни. 
 

 

 

Места с добри практики: 

Регион Емилия-Романя, Транспорт за Лондон, Град Париж - Пътища и мобилност, 

Градски съвет Барселона 

 

 

Трансферни места 

Градски съвет Палма де Майорка, Остров Крит, Община Атина, Община Познан, Община 

Враца, Община Целе, Град Усти над 

 

 

Технически партньори 

Институт за транспорт и логистика Италия, Национален институт за транспорт и безопасни 

изследвания Франция, POLIS Белгия, Централно европейски инициативи  Изпълнителен 

секретариат Италия, Институт за логистика и складово стопанство Полша, 

 Чешки жп линии 

 

 

Водещ партньор 
Регион Емилия-Романя  - Дирекция Инфраструктурни мрежи и системи за мобилност 

AgMobilitaeTrasporti@regione.emilia-romagna.it Tel.: 00 39 051 527 35 95 
 

 

Технически координатор 
Фондация Институт за транспорт и логистика - ITL 

bologna@fondazioneitl.org Tel.: 00 39 051 527 31 59 
 

 

 

 

 

 

 

www.sugarlogistics.eu 
 

 

Управляващият орган на програмата не носи отговорност за каквото и да е 

използване на информацията, публикувана в този документ.  


