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1. За SUGAR 

Проектът SUGAR е насочен към проблема с безрезултатно и 

неефективно управление на градския товарен транспорт, критичен компонент 

от цялостната градска транспортна система и основен източник на изгорели 

газове от превозни средства. За да изпълни тази цел проекта насърчава 

обмена, дискусиите и трансфера на политически опит, познание и добри 

практики на политики и лостове за планиране в областта на управление на 

градските товари, между места с по-голям и с по-малък опит. 

Партньори в SUGAR са 17 институции разделени в: 

• 4 места с добри практики представящи Област Емилия Ромагна (Италия) 
и първостепенни европейски градове като Лондон (чрез Транспорт за 
Лондон) (Великобритания), Париж (Франция) и Барселона (Испания); 

• 8 Европейски трансферни места, обхващащи от малки до големи градове 
и области. Палма де Майорка (Испания), Остров Крит (Гърция), Атина 
(Гърция), Познан (Полша), Враца (България), Целе (Словения), Усти над 
Лабем (Чехия), Пардубице (чрез Чешките железници – Чехия); 

• 2 Европейски мрежи насочени към ключови акционери в публични 
администрации работещи с транспорта: POLIS (Белгия) на 
местно/регионално ниво и CEI (Италия) на национално ниво; 

• 3 обществени организации, отговорни за създаването на политики в три 
места от SUGAR: ITL (Област Емилия Ромагна – Италия), INRETS (Париж 
– Франция), ILIM (Познан – Полша). 

Проектът SUGAR има три взаимно допълващи се подхода - 
усъвършенстване на политики в местата с добри практики в SUGAR, политики 
за развитие в трансферните места на SUGAR, и създаване на интерес, 
познание, средства и обмяна на опит за новите администрации извън 
партньорството по SUGAR и Програмата за разширен трансфер (ПРТ). Въз 
основа на това, техническите дейности по проекта са разделени на три основни 
вида: Анализ на най-добри практики и създаване на концептуален модел, 
обмяна на опит чрез средства като обучителни сесии, семинари и съвместно 
планиране на събития и разработване на публикации за градска логистика и 
продукти за обучение както и местни планове за действие за всяко място. 

Дейностите по разпространение в SUGAR са ключови за подкрепа и 
насърчаване на техническите дейности. Освен това, поради голямото 
разнообразие на различни места и различни акционери, включени в правенето 
на градска логистика и политика, дейностите по разпространение на SUGAR са 
разделени в 4 подкомпонента: 

• Подкомпонент 2.1 Целеви комуникационни канали (POLIS и CEI): 
насочени към разработване и прилагане на стратегически план за 
разпространение на две нива:  

• Местни и областни администрации (POLIS) 

• Национални администрации (CEI) 
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• Подкомпонент 2.2 Продукти за разпространение (ILIM): разработване на 

специфични продукти на SUGAR за разпространение, за да се използват 

в различни европейски комуникационни канали и в SUGAR местата. 

• Подкомпонент 2.3 Програма за разширен трансфер (POLIS): определя и 

разработва пряк диалог с новите администрации заинтересовани от 

създаване на програми за градска логистика, предлагане на специфични 

за SUGAR услуги и достъп до резултатите от проекта. 

• Подкомпонент 2.4 Местно ниво на разпространение (Чешки железници): 

предоставя насоки за всички тестови места за създаване на 

местен/национален интерес и нагледност. 

В тази обща стратегия за разпространение са описани всички целеви групи в 

SUGAR и средствата за разпространение, включени във всички подкомпоненти. 

 

2. Цел на този документ 

Документът D2.1 Стратегия за разпространение на място (предвиден за 

месец 6, април 2009) и ще се актуализира в месец 13, ноември 2009) описва 

всички дейности по популяризиране на SUGAR и целевите групи за Компонент 

2 – Комуникация и разпространение. Той дава насоки на всички партньори във 

връзка в обектите за разпространение, плановете и отговорностите по 

различните подкомпоненти, където е приложимо, за специфичните резултати от 

Компонент 2 и Компонент 3 – Технически дейности. 

 

3. Обекти на разпространение, целеви групи 

Целта на разпространението на SUGAR е да популяризира развитието на 

проекта, резултати и събития, уверявайки се че съответните външни акционери 

ще започнат да се интересуват от проекта, ползите от неговите резултати и 

евентуално ще участват в съответните дейности на SUGAR. 

Целевите групи са определени на национално, регионално и местно ниво в 

съответствие с D2.2 ‘Подробен работен план за разпространение на местно 

(европейско) е регионално ниво’, D2.3 ‘Подробен работен план за дейности по 

разпространение на национално ниво’, D2.16 ‘Програма за разширен трансфер’ 

и D2.17 ‘Стратегия за разпространение на място’ и включва ключови акционери, 

които могат потенциално да приложат резултатите от SUGAR, т.e. 

• Вземащите решения (за трите нива) 
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• Технически експерти от администрацията (за трите нива) 

• Други акционери като Европейски и изследователски институции, 

транспортни оператори и като цяло индустрия за градска логистика (за 

трите нива) 

• Обикновената общественост, по точно на място в SUGAR градовете. 

Различните групи акционери са изчерпателно и подробно описани в . 

D2.2, D2.3, D2.16 и D2.17. На тази база , POLIS, CEI и Чешки железници са 

създали база данни за проекта, съдържаща съответните лица за контакти за 

трите нива. Тази база данни ще се актуализира по време на проекта и ще 

служи като основа за гарантиране на широкото разпространение и използване 

на различни средства на SUGAR. Освен това ще бъдат определени подобни 

проекти за градска логистика, с които SUGAR може да се кооперира. 
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4.  Средства за разпространение 

В SUGAR, са дефинирани и адаптирани към нуждите от комуникация на 

представителите на засегнатите целеви групи широка гама от различни 

средства за разпространение. Таблицата по-долу дава преглед на средствата 

за разпространение и нивото на целевите групи, към които са насочени. 

SUGAR Средства за 
разпространение 

Местно и 
регионално 

ниво Национално ниво Градско ниво 

Нов имидж x x x 

SUGAR интернет 
страница x x x 

Брошури за проекта x x   

Бюлетини x x   

Брошури за отделните 
държави     x 

Бюлетини за отделните 
държави     x 

Окончателни резултати 
от SUGAR техническа 
публикация x x x 

ЕС прес издания x x   

Прес издания на градско 
ниво     x 

Програма за разширен 
трансфер x    

Партньорски средства за 
разпространение x  x   x  

 

Всички посочени медии и средства са описани в следващите подраздели. 

4.1 Нов имидж на Sugar 

За да се даде визуална идентичност на 

проекта логото и общия вид на дизайна бяха 

създадени под координацията на ILIM (SUGAR 

резултат D 2.4 предвиден за месец 6, април 

2009). Те бяха одобрени от партньорите в 

SUGAR. Този нов имидж ще се използва за 

всички средства за комуникация. 
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Наред с това лого бе създаден и 
образец за презентация в 
PowerPoint. Той трябва да се 
използва от партньорите в SUGAR 
за всички презентации, свързани с 
проекта. Освен това ще бъде 
създадена и стандартна обща 
презентация в PowerPoint на 
проекта. 

 

 

 

 

Постер (на руло) бе проектиран и ще бъде достъпен за всички събития на 

SUGAR.  

 

 

Устойчиви градски логистики 

Постигнати с регионални и местни 

политики 

 

 

 

 

 

 

Най-добри практики – анализ – 

обучение - трансфер 
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Освен това бе направен и образец в word 

за доставките, за да имат общ формат 

всички отчети, създавани от партньорите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новия имидж на SUGAR се използва също и за интернет страницата, брошури и 

бюлетини. Това е описано в следващите раздели. 

 

 

 

4.2 Sugar интернет страница 

Доставката 2.5, SUGAR интернет страница www.sugarlogistics.eu, включва цялата 

общодостъпна информация от обществен интерес за проекта и е отговорност 

на ILIM. Началната страница дава достъп до следните раздели: 

Роля на партньорите 

ILIM бе отговорен за създаването на новия имидж на SUGAR в съответствие 

с насоките за публичност за INTERREG IVC (Виж Анекс I) и за предоставянето 

на създадените средства на останалите партньори в SUGAR. POLIS и Регион 

Емилия Романя направиха своите коментари по тези средства. 

Всички партньори трябва да използват новия имидж на SUGAR във всички 

документи и презентации, за да направят проекта разпознавам за външни 

акционери. 
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• Резюме на SUGAR и следващо описание на проекта (около един раздел), 

представящ преглед на целите, подходите и техническите дейности на 

SUGAR 

• Новини и събития, свързани със SUGAR 

• Описание на техническите дейности: 

o Най-добри практики: SUGAR концептуален модел и анализ на 

добрите практики 

o Обмяна на опит: преглед на всички средства за обмен, като кръгли 

маси за добри практики, обучителни сесии, семинари по съвместно 

планиране, а също и Програма за разширен трансфер 

o Описание на плановете за действие по дейности 

• Област за сваляне на бюлетини, прес издания, брошури и резултати от 

проекта 

• Описание на партньорски места с добри практики, трансферни места и 

технически партньори 

• Списък с контакти за Водещия партньор, разпространение на 

координатора и материали свързани с интернет страницата 

• Област за членовете, с пряка връзка към FTP сървър, достъпен само за 

партньорите по SUGAR 

• Връзки към други проекти и инициативи свързани с товари 

Интернет страница е предвидена за месец 6, април 2009.  

 

 

Индикаторът за резултат е заложен на средно 2000 посещения на 

интернет страницата на месец. ILIM ще отговаря за наблюдението и 

предоставянето на информация във връзка с този индикатор на POLIS. 

Роля на партньори 

ILIM отговаря за оформлението на интернет страницата, и за съдържанието, 

като контактува с другите партньори в SUGAR когато е необходимо и прави 

всички необходими промени по време на изпълнението на проекта. ITL и 

POLIS осигуряват подкрепа и коментари във връзка са тази дейност. 
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4.3 Транс-национални и национални брошури на SUGAR 

Първата транс-национална брошура (D2.6) е предвидена за месец 6 (април 

2009). Нейната основна цел е да опише подхода на проекта, партньорите и 

начините за външно участие при изпълнение на дейностите. Други три 

заключителни транс-национални брошури на SUGAR (D2.7-2.9) са посветени на 

различни групи акционери включващи вземащите решения и технически 

експерти от публичните администрации на национално, регионално и местно 

ниво и други акционери като оператори на товари и бизнес. Окончателния 

избор на акционери ще се направи най-късно в 35 месец (септември 2011). 

Трите заключителни транс-национални брошури на SUGAR са предвидени за 

месец 38 (декември 2011). За всички транс-национални брошури отговаря ILIM. 

Специфичните за всяка страна SUGAR брошури са преведени и преработени 

на 9 езика от транс-националните брошури на SUGAR (следователно 4 

брошури, D2.18). Те са предвидени в месец 7 (май 2009) и ще се 

актуализират в месец 39 (януари 2012) и за тях отговаря Чешки железници. 

По-подробно описание на тези специфични за всяка страна брошури може да 

се намери в D2.17 Стратегия за разпространение на място. 

 

 

 

Роля на партньори 

ILIM отговаря за съдържанието, редактирането и отпечатването на транс-

националните брошури на SUGAR, и за контактите с други партньори в 

SUGAR когато е необходимо. POLIS и ITL ще осигуряват коментари. 

Чешки железници отговаря за координацията с ІLIM и за превеждането и 

преработването на специфичните за всяка държава SUGAR брошури. Други 

партньори включени в тази дейност и с бюджет за преводи са: ITL, TfL и 

градовете Париж, Палма де Майорка, Атина, Враца, Познан и Целе. Чешки 

железници ще отговаря за останалите процедури в D2.17. 

Индикатори за резултат включват 4 транс-национални брошури създадени 

в 2000 копия от всяка отпечатани и разпространени. ILIM ще отговаря за 

наблюдението на тези индикатори. 

Ще бъдат произведени 36 (4x9 езика) специфични за всяка страна 

брошури. Ще бъдат разпространени 900 електронни копия. Чешки 

железници ще отговаря за наблюдението на тези индикатори. 
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4.4 Транс-национални и специфични национални бюлетини на 

SUGAR 

Шест транс-национални бюлетина на SUGAR (D2.10-D2.15) по време на 

проекта ще се подготвят от Палма де Майорка. Допълнително с подкрепата на 

местните градове ще се създадат 6 специфични за страните бюлетини (D2.19-

D2.14 всеки път за 9 държави). Транс-националните бюлетини ще бъдат 

насочени главно към акционери на национално и регионално ниво както е 

посочено в D2.2 и D2.3, а специфичните за държавата ще вземат в предвид 

D2.17 акционери.  

Основните цели са: 

•••• Да информира транспортните професионалисти за резултатите и 

дейностите на проекта SUGAR; 

•••• Да представя преглед на предстоящите събития; 

•••• Да повиши интереса към проекта SUGAR, което води до: 

o Посещаване на интернет страницата на SUGAR , където може да 

се намери по-подробна информация 

o Участие в събитията на SUGAR 

o Специфични заявки на интерес към SUGAR партньори 

Избраното заглавие е ‘SUGAR НОВИНИ’ което винаги ще бъде следвано от 

подзаглавия, правещи връзка с градски логистики и разработки на проекта. 

Обема на всеки бюлетин ще бъде от 4 страници размер А4. Определени са 

стандартни раздели: 

1) Стр. 1: Начална страница (въведение), която ще включва: 

a. Уводна статия (половин страница): Текст, отразяващ общото 

състояние на проекта. Тя ще бъде предоставяна от Водещия 

партньор (Регион Емилия Ромагна) в сътрудничество с град Палма 

де Майорка. 

b.  Снимка на градска логистика и снимка на обмяна на опит между 

партньори в SUGAR. 

c. Кратки новини: Важни кратки новини от по няколко реда всяка. 

Теоретично читателя ще може да намери повече информация на 

интернет страницата на SUGAR. 



 

D2.1 – Dissemination Strategy paper_FINAL 
 

 

 

 12 

 

2) Стр. 2: Покрива транс-националните събития или доставки: 

a. Кратко описание на събитието /доставките 

b. Снимки 

c. Преглед на основните заключения 

Текста трябва да кара читателя да желае да научи повече за събитията / 

доставките и да присъства на тях и/или да посети интернет страницата за 

повече информация. 

3) Стр. 3: Насочване на вниманието към SUGAR места: 

a. Описание на място 1: половин страница, описваща добрата 

практика или предизвикателството, което се разглежда в SUGAR, 

да се включат и графични материали. Местата в този раздел са: 

i. Регион Емилия Ромагна 

ii. Лондон 

iii. Париж 

iv. Барселона 

v. Палма 

vi. Aтина 

b. Описание на място 2: половин страница, описваща добрата 

практика или предизвикателството, което се разглежда в SUGAR, 

да се включат и графични материали. Местата в този раздел са: 

i. Усти над Лабем 

ii. Крит 

iii. Враца 

iv. Познан 

v. Целе 

vi. Пардубице 

4) Стр. 4: Предстоящи събития/Национален раздел за описание на 

проекта 

a. Интервю с външен експерт за SUGAR 
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b. Транс-национални SUGAR събития (половин страница) с кратко 

описание на целта и списък с дати и места. Ще се прави връзка с 

интернет страницата, където може да се постави по-подробна 

информация. 

c.  Версията специфична за всяка страна съдържа кратки новини за 

това, какво се е случило в SUGAR местата в държавата, 

предстоящи местни/национални събития и друга специфична за 

държавата информация. 

Транс-национални бюлетини са предвидени в месеци 8, 14, 20; 26, 32 и 38 (юни 

и декември 2009, 2010 и 2011). 

Специфичните за всяка държава са предвидени в месеци 9, 15, 27, 33 и 39 

(юли 2009, 2010 и 2011, и януари 2010, 2011 и 2012). 

Времевия график по-долу ще се повтаря всяка година през трите години на 

изпълнение на проекта: 

Дейност Първо полугодие Второ полугодие 

Палма да определи 

съдържанието и да 

поиска материали от 

партньорите 

1 май 1 ноември 

Партньорите изпращат 

на Палма материали 

1 юни 1 декември 

Палма прави 

обединена чернова 

15 юни 15 декември 

Транс-националния 

бюлетин се изпраща по 

електронна поща и се 

разпечатва 

20 юни 20 декември 

Партньорите по места 

правят специфични за 

държавата бюлетини и 

ги изпращат до техните 

лица за контакт на 

национално ниво 

15 юли 15 януари 

Отпечатаните транс-

национални бюлетини 

се разпространяват на 

международно ниво 

юли-ноември януари-Maй 

 



 

D2.1 – Dissemination Strategy paper_FINAL 
 

 

 

 14 

 

 

 

Роля на партньори  

a) Транс-национални бюлетини: Град Палма де Майорка отговаря за 

процеса на производство на бюлетините (Във формат на word и годен 

за печата PDF формат). В зависимост от съдържанието на всеки 

бюлетин, различни партньори ще бъдат поканени да предоставят 

информация. POLIS ще разпространи по електронна поща 

електронните бюлетини до акционерите посочени в базата данни за 

контакти на SUGAR и в собствената им по-широка база данни. ILIM ще 

направи достъпна електронната PDF версия на бюлетините на 

интернет страницата на SUGAR. 

b) Специфични за държава SUGAR бюлетини: Чешки железници отговаря 

за координирането с местата и други партньори за превода и 

адаптирането на бюлетините (ITL, TfL, Париж, Палма де Майорка, 

Атина, Враца, Познан и Целе). Повече информация е дадена от Чешки 

железници в D2.17 Стратегия за разпространение на място. 

Външните индикатори включват 54 транс-национални и специфични за 

всяка държава бюлетини създадени в (6 издания x 9 SUGAR държави 

(езика)). Освен това по електронен път ще бъдат разпространени 12 000 

SUGAR бюлетина: 

• Транс-национални=2 000 копия на всяко издание (6)=2 000 x 6 =12 000 

• Специфични за държава = 100 копия за всяка SUGAR държава (9 

езика)=100 x 9=900 

Беше предложено Палма де Майорка да отпечата 100 копия от всеки транс-

национален бюлетин, за да се разпространение при подходящи събития. 

Палма де Майорка и Чешки железници ще отговарят за наблюдението на 

индикатора 54 създадени бюлетина. POLIS ще наблюдава електронното 

разпространение на транс-националните и специфичните за всяка държава 

бюлетини. 
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4.5 Окончателни резултати от SUGAR Техническа публикация 

Синтеза на цялостните резултати от проекта, включително и насоки от добрите 

практики и разработените по места подходи ще бъде подготвен от Регион 

Емилия Ромагна. Това ще бъде Доставка 2.25, която е предвидена в месец 39 

(януари 2012). 

Тази Доставка ще бъде публикувана на английски език и ще съдържа 

приблизително 200 страници. 2 000 копия ще бъдат отпечатани и изпратени на 

ключови акционери от списъка за контакти. 

 

 

 

4.6 SUGAR ЕС и прес издания на местно ниво 

Ще има 4 SUGAR ЕС Прес издания P1-P4) в месеци 8, 14, 25 и 39 (юни и 

декември 2009, ноември 2010 и януари 2012). Те ще бъдат насочени към 

дейностите по проекта и резултатите. 

POLIS ще отговаря за издаването на прес изданията/статиите в InfoPOLIS 

(бюлетин на POLIS насочен към мрежата POLIS) и за разпространениети им в 

съответните институции на ЕС и сред акционери. 

CEI също ще отговаря за правенето на прес издания и разпространението им 

чрез своите комуникационни канали (т.е. месечния бюлетина на CEI). 

Заключителнот, националните (на място) прес издания (N1-N2, 2 за място) ще 

се издават от Чешки железници в месеци 24 (октомври 2010) и 36 (октомври 

2011). 

 

 

Роля на партньор 

Регион Емилия Ромагна ще отговаря за отпечатването на доставка D2.25. Той 

ще контактува с другите партньори по въпроси свързани с това кога се 

очакват техните материали и ще предостави отпечатаните копия на SUGAR 

консорциума за бъдещо разпространение. 
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4.7 Програма за разширен трансфер 

Програмата за разширен трансфер на SUGAR (ETP) има за цел да определи 

новите администрации интересуващи се от въвеждане на програми за градска 

логистика и да влезе в диалог с тях. За да ги окуражи да приемат най-добрите 

практики и резултати от SUGAR на заинтересованите градове, които желаят да 

влязат в трансферната програма, ще бъдат предложени специфични услуги. 

Доставката D2.16 ‘Методология за Програмата за разширен трансфер’ – 

очертава целите, задачите и методологията за Програмата за разширен 

трансфер на проекта SUGAR. 

 

4.8 Партньорски средства и дейности по разпространение 

Доставки 2.2, 2.3 и 2.17 определиха следните партньорски средства, които 

може да се използват в допълнение за популяризиране на напредъка на 

проекта SUGAR и събитията свързани с него: 

� Партньорски интернет страници: Трябва да включват кратко описание на 

проекта и връзка към интернет страницата на проекта. Трябва да се 

използва логото на SUGAR. 

� Партньорски бюлетини представящи подробности за дейностите и 

събитията по проекта, включващи връзка към интернет страницата на 

SUGAR. 

� Партньорски събития трябва да се използват за разпространяване на 

разработки по проекта. 

Партньорите се поканват да се отчитат обратно на POLIS като използват 

образеца за дейност, описан в раздел 6. 
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5. Събития по популяризиране 

SUGAR ще организира специални събития на проекта, насочени към външни 

участници:  

 

Събитията на местно и регионално, национално и градско ниво са описани в 

D2.2, D2.3 и D.217. 

 

5.1 Заключителна конференция на SUGAR 

Заключителната конференция на SUGAR ще се състои в месец 39 (януари 

2012) в Болоня. Тя ще бъде еднодневно събитие, представящо окончателните 

резултати от проекта и местните планове за действие за всички места. 

SUGAR събития по 
популяризиране 

Местно и 
регионално ниво 

Национално 
ниво Градско ниво 

Представяне на 
наградата на SUGAR 
на годишната 
конференция на Polis  x     

Междинни семинари 
за популяризиране x     

SUGAR събитие в 
годишната 
конференция на CEI/ 
работна група на 
министерствата на 
транспорта   x   

SUGAR събитие в 
годишната 
конференция на 
POLIS  x     

Събития за местно 
популяризиране     x 

Обучение за 
Програмата за 
разширен трансфер x     

Заключителна 
конференция на 
SUGAR x x x 

Участие във външни 
конференции и 
семинари x x x 
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5.2 Външни конференции и участие в семинари 

SUGAR търси начини за разпространение на информация за своето развитие и 

резултати на подходящи събития през цялото време на изпълнение на проекта. 

POLIS, CEI и Чешки железници изготвиха списък на подходящи събития, които 

може да се използват за представяне на SUGAR. Този списък ще бъде 

достъпен на вътрешната FTP страница на проекта, за да могат всички 

партньори да го допълват. 

Доставка 2.26 Отчитане на участие във външни конференции и семинари ще 

се подготви от POLIS в месец 39 (януари 2012). За тази цел POLIS ще използва 

информацията, дадена от партньорите (ще се използва образеца за дейности 

по популяризиране на SUGAR, който е описан в раздел 6). 

 

 

 

Роля на партньори 

Подготовката на заключителната конференция е отговорност на ITL, очаква се 

всички партньори да участват. 

Индикатори за резултат 

Очаква се да участват 200 човека. 

Роля на партньори 

Всички партньори ще участват във външни конференции и семинари за 

популяризиране на SUGAR. Партньорите, които го направят трябва да се 

отчетат за това пред POLIS. 

Базата данни с външни събития на различни нива ще се наблюдава и 

актуализира по време на проекта от POLIS (регионални и местни), CEI 

(национални) и Чешки железници (в координация с всички тест-места). 

Партньорите са поканват за представят свои материали, когато е необходимо. 

Индикатори за резултат 

SUGAR ще бъде представен в 20 външни събития. 
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6 Оценка и преглед на качеството на популяризирането 

Polis ще наблюдава дейностите по популяризиране на SUGAR като използва 

следните критерии за качество: 

• Всички целеви групи са ясно описани в плана за разпространение; 

• Политиката за популяризиране на проекта е добре разработена; 

• Дейностите по популяризиране са насочени към съответните 
целеви групи; 

• Базата данни на SUGAR на различни нива включва най-
подходящите акционери; 

• Отделните целеви групи са обхванати чрез подходящи 
комуникационни канали и средства; 

• Броя на дейностите по популяризиране насочени към главните 
целеви групи е достатъчен. 

 
POLIS ще актуализира списъка на критериите за качество, ако е необходимо. 

За да може POLIS да наблюдава всички дейности по популяризиране на 

SUGAR партньорите се поканват да предоставят на POLIS информация във 

връзка със следните въпроси: 

1) Спазил ли съм образеца за имидж на SUGAR като използвам по 

подходящ начин логото на SUGAR, образците в PowerPoint и Word? 

2) Има ли моята организация достатъчно материали на SUGAR за 

разпространение? 

3) Информирал ли съм ILIM и POLIS за всяко последно развитие, което 

трябва да се отбележи в интернет страницата на SUGAR и проверявал 

ли съм скоро точността на показаната на нея информация? 

4) Получил ли съм заявка за материали за бюлетин или брошура на 

SUGAR? 

5) Използвал ли съм каналите за разпространение на моята организация за 

да информирам за SUGAR? 

6) Имал ли съм скоро контакти с медия във връзка с SUGAR (прес издание, 

статии, участие в телевизионна програма)? 

7) Имам ли някакви нови контакти, публикации и /или събития, които да 

бъдат добавени в съответната база данни на SUGAR? 
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7 Резултати, отговорности и мониторинг 

Компонент 2 включва следните резултати и отговорности: 

Подход Дейност 
Резул

тат 
Подробно описание на 

резултата 
Месец 

Отговорен 
партньор 

Участващи 
партньори 
(резултат) 

Събитие 

Участва
щи 

партньо
ри 

(събитие
) 

Прес 
издани

е 

Участващи 
партньори 

(прес 
издание) 

Резултат/ 
индикатор 

за 
резултат 

2.1.1 
Определяне 
на целева 

стратегия за 
разпростране
ние (POLIS) 

D2.1 

Стратегия за разпространение: 

публичен документ определящ 
транс-националните целеви групи, 
възможните канали и медии, 
които да се използват за 
разпространение, събития 

2, 13 POLIS   
не е 

приложимо 
  

не е 
прилож

имо 
  

не е 
приложимо 

2.1.2 
Съвместна 

работа с 
акционери и 
обществени 
организации 

на регионално 
ниво (POLIS) 

D2.2 

Подробен работен плана на 
дейностите по разпространение 
насочен към каналите с 
акционери на местно и 
регионално ниво с подробен 
времеви график и обхват на 
дейностите; както и определения 
в SUGAR списък с контакти за 
тези акционери (актуализиран по 
време на проекта) 

6,14, 
25, 38 

POLIS РЕР 

E1+E4:  
награда+ 
събитие 

Конферен-
ция на Polis 
(M14, M25) 

E1:Отгов
орен: 
РЕР 

Други: 
POLIS 

Домакин: 
ITL 
E4: 

Отговоре
н POLIS 

P1-P4 
ниво ЕС 
(M8,14,2

5, 39) 

Отговорен: 
Polis 

Участващ: 
CEI 

2 събития, 
100 

участика  
P1-P4: 4 

2
.1

 Ц
е
л

е
в

и
 к

а
н

а
л

и
 з

а
 к

о
м

у
н

и
к
а

ц
и

я
 (

P
O

L
IS

) 

2.1.3 
Съвместна 

работа с 
акционери на 
национално 
ниво (CEI) 

D2.3 

Подробен работен плана на 
дейностите по разпространение 
насочен към каналите с 
акционери на национална ниво 
(като транспортни министерства) 
с подробен времеви график и 
обхват на дейностите; както и 
определения в SUGAR списък с 
контакти за тези акционери 
(актуализиран по време на 
проекта) 

2,14, 
25, 38 

CEI РЕР 

E3: Събитие 
на CEI 

конферен-
ция (M25) 

Отгово-
рен: CEI 

P1-P4 
ниво ЕС 
(M4,14,2

5, 39) 

Отговорен: 
Polis 

Участващ: 
CEI 

1 събитие, 
100 

участника 
P1-P4: 4 
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Подход Дейност Резултат Подробно описание на резултата Месец 
Отговорен 
партньор 

Участващи 
партньори 
(резултат) 

Събитие 
Участващи 
партньори 
(събитие) 

Резултат/ 
индикатор за резултат 

2.2.1 Нов 
имидж: лого, 

образци, 
постер (ILIM) 

D2.4 

SUGAR Нов имидж: Разработване на 
лого, образци за резултати от SUGAR, 
Разработване на постер за събития 

3 ILIM       
 1 лого, 2 образеца (doc 

и ppt) 

2.2.2 
Разработва-не 
на платформа 

за интернет 
обмен (ILIM) 

D2.5 

Интернет страница на SUGAR: 
разработване и регистриране на 
домейн на интернет страница 
(www.sugar.eu?), разработване на 
интернет платформа с: област за общ 
достъп и частна област, посветена на 
обмена на документи между 
партньорите, откриване на FTP място, 
което да се използва като база данни 
със знания за управление на 
технически документи; по време на 
проекта да се поддържа с резултати, 
събития, новини; използването ще се 
наблюдава, за да се разработят 
подходи за поддържане на подходящи 
нива на потребление 

4 ILIM всички     
2000 среден брой 

посещения на интернет 
страницата за месец 

2
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2.2.3 Брошури 
за проекта 

(ILIM) 

D2.6-D2.9 Брошури за проекта (4): Брошура за 
представяне на SUGAR, издадена в 
началото на проекта, която описва 
подходите на проекта, партньорите, 
начините външни страни да 
изпълняват дейностите; 3 
заключителни брошури на SUGAR, 
всяка насочена към различна част от 
аудиторията акционери: създатели на 
политики в публичните 
администрации (национални, 
регионални, местни), техници, 
логистични оператори, бизнес 

4, 38 ILIM      4 създадени брошури, 
8000 отпечатани копия 

(4x2000) разпространени 
на транс-национално 

ниво + 900 брошури (100 
копия x 9 езика) само 
електронна версия, 
разпространени на 
местно ниво = 8900 

разпространени 
екземпляра и 36 
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(окончателния избор на акционери ща 
се направи на базата на резултатите 
от всяко събитие в месец 35)  

създадени (4 брошури x 
9 езика) 

2.2.4 Участие 
на 

партньорите 
във външни 

конференции и 
семинари 
(POLIS) 

D2.26 

Отчитане на участието във външни 
конференции и семинари, 20 
събития не на SUGAR 

40 POLIS 

ВСИЧКИ С 
ИЗКЛЮЧЕ-

НИЕ НА 
INRETS 

    
УЧАСТИЕ В 20 

СЪБИТИЯ 

2.2.5 Бюлетини 
по различни 

теми за 
политики 
(PALMA) 

D2.10-
D2.15 

Бюлетини (6): издава се на всеки 6 
месеца по различни теми за политики 
в електронен и печатен вариант, 
разпространяван чрез списъка за 
контакти на SUGAR сред акционери 
на национално и регионално ниво. 
Първият бюлетин ща съдържа 
информация за местата с добри 
практики в SUGAR. 

8, 14, 
20, 26, 
32, 38 

Palma всички     

6 създадени бюлетина X 
2000 копие всеки + 900 

бюлетина (100 копия x 9 
езика) само електронна 

версия  

2.2.4 
Техническа 

публикация на 
окончателни-
те резултати 

от SUGAR 
(RER) 

D2.25 

Техническа публикация на 
окончателните резултати от 
SUGAR: Синтез на цялостните 
резултати от проекта, както в смисъл 
на насоки от добрите практики, така и 
в смисъл на разработени на място 
подходи; публикуван във версия на 
английски (2000 копия от около 200 
страници); да се изпрати на ключови 
акционери от списъка за контакти 

39 RER всички     
1 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН 
ОТЧЕТ 

2.2.5 Заключи-
телна 

конферен-ция 
(ITL) 

не е 
приложи
мо 

        

E8: едно-
дневно 

събитие в 
Болоня 

(M39), ITL 

всички 1 събитие, 200 участника 
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Подход Дейност Резултат Подробно описание на резултата Месец 
Отговорен 
партньор 

Участващи 
партньори 
(резултат) 

Събитие 
Участващи 
партньори 
(събитие) 

Резултат/ 
индикатор за 

резултат 

2.3.1 Разработване на 
методология и определяне на 
потенциални контакти за 
Програмата за разширен 
трансфер 

D2.16 

Методология за програмата за разширен 
трансфер както и определяне на 

потенциалните целеви групи, да се 
актуализира с резултатите от участие и 

научените уроци 

5, 12, 
38 

Polis         

2.3.2 Разработване на контакти 
и сътрудничество с новите 
трансферни администрации 

не е 
приложим

о 
  

От 
M12 

Polis       
5 участва-

щи админи-
страции 

2.3.3 Междинен семинар за 
популяризиране на разширени 
трансферни региони и 
общността на ЕС  

не е 
приложим

о 
    POLIS/ITL    

E2: 
насочен
ост на 

програм
ата към 

Bxl 
(M25) 

О: ITL 
У: Polis 

Д: всички 

1 събитие, 
100 

участника 

2.3.4 Обучение за 
администрацията на 
разширената трансферна 
програма 

не е 
приложим

о 
    Барселона   

E7 
(M39) в 

BCN 

О:Барсело
на 

P: all 

1 събитие, 
30 

участника 

2
.3

 П
р

о
гр

а
м

а
 з

а
 р

а
з
ш

и
р

е
н

 т
р

а
н

с
ф

е
р

 (
P

O
L

IS
) 

 2.3.5 Институционален обмен 
на високо ниво: Двустранни 
срещи за трансферните градове 

      Polis         
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Подход Дейност Резултат 
Подробно описание на 

резултата 
Месец 

Отговорен 
партньор 

Участващи 
партньори 
(резултат) 

Събит
ие 

Участващи 
партньори 
(събитие) 

Прес 
издани

е 

Участващи 
партньори 

(прес 
издание) 

Резултат/ 
индикатор 
за резултат 

2.4.1 Определяне на 
стратегии и 
инструменти за 
разпространение на 
място: определяне 
на материали, 
целеви групи, 
количество и 
качество и график; 
да се актуализира 
със списъка за 
контакти (Чешки 
железници) 

D2.17 (12) 

Стратегия за 
разпространение на място: 
всяко място да се насочи към 
следните аспекти на 
разпространението: целта 
(защо), средствата (какво), 
аудиторията (кого), медиите 
(как), времето (кога); да се 
актуализира по време на 
проекта 

6, 14, 
39 

Чешки 
железници 

всички           

2.4.2 Преведени/ 
национално 
специфични 
брошури и бюлетини 
(Чешки железници) 

D2.18(9) 

Национално специфични 
брошури: преведени и 

адаптирани от 
международните брошури на 
SUGAR на английски език (4) 

7, 39 
Чешки 

железници 
всички         

36 
създадени 
брошури, 

900 
разпростран

ени 

2
.4
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2.4.2 Преведени/ 
национално 
специфични 
брошури и бюлетини 
(Чешки железници) 

D2.19-24 
(9) 

Национално специфични 
бюлетини: един за всяка 

държава, превод от общите 
бюлетини (6) и евентуално 
включващи развитието на 

място 

9, 15, 
21, 27, 
33, 39 

Чешки 
железници 

всички         

6X9=54 
национално 
специфични 
бюлетина, 

900 
разпростран

ени (по 
електронен 

път) 
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2.4.3 Национални 
прес издания – по 2 
за място (Чешки 
железници) 

              

NP1-
NP2 

(M24, 
M36) 

О: Чешки 
железници 
У: всички 

24 
разпростран

ени прес 
издания 

2.4.4 Местни 
събития за 
популяризиране 
(Чешки железници) 

          

E5, във 
всяка 
Sugar 

държав
а! 

(M30-
35) 

О: Чешки 
железници 
P: всички 

Да се 
координ

ира с 
NP1-
NP4 

  
12 събития, 

360 
участника 
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За да се наблюдават всички дейности по външно популяризиране, партньорите 

се поканват да използват ‘образеца на SUGAR за дейности по популяризиране'. 

В този образец партньорите трябва да включат: 

• Тип на дейността: разпространение на брошура, прес издание, статия, 

писма, представяне пред външно събитие и др. 

• Дата (и) 

• Отговорен партньор изпълняващ дейността по популяризиране 

• Описание: 

o Резюме на събитието/дейността: Наименование, място, 

организатор, тип на аудиторията и брой участници. 

o Друга информация, свързана с проекта: например 

въпроси/забележки направени от публиката при представянето на 

SUGAR. 
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Анекс I: INTERREG IVС Насоки за публичност 

Ръководството INTERREG IVC дава следните насоки: 

4.6.2. Мерки за публичност 

Няма значение какъв канал за комуникация е избран в проекта, има минимални 

изисквания за публикуване на европейското съ-финансиране и програмата, която 

улеснява това финансиране. Тук партньорите ще намерят специфични насоки за 

спазване на тези изисквания. Освен чисто регулаторния тип на информацията и 

мерките за публичност, те са важни и за създаване на усещане за действие по 

проекта и резултати от него, и в помагането на други региони потенциално да 

извлекат полза от тези резултати. 

4.6.2.1. Законодателна основа 

Всички проекти трябва да спазват изискванията за информация и публичност, 

заложени в Наредба на Комисията (EC) No 1828/2006 (параграфи 8 и 9) от 8 

декември 2006 и в договора за безвъзмездна помощ подписан между водещия 

партньор и управляващия орган (параграф 7). Наредбата и образец на договора за 

безвъзмездна помощ могат да се свалят от интернет страницата на програмата. 

4.6.2.2. Правила за публичност 

Използването на логото на INTERREG IVC и емблемата на ЕС е задължително за 

всички комуникационни материали и средства създадени от съ-финансирания 

проект. Необходимо е също във всички комуникационни материали да се дава 

справка за приноса на ЕФРР и на програмата. Това може да бъде например с 

фразата „съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и 

изпълняван по програма INTERREG IVC”. Където наредбата на ЕС говори за девиз 

на управляващия орган, моля забележете, че този девиз е част от логото на 

програмата: „Региони в Европа споделят решения”. Анекс 7 дава пълни технически 

подробности за различните лога и използването им в различни случаи. Това трябва 

да се прилага с голямо внимание като се спазва големината, цвета и другите 

посочени размери. Елементите, както са описани в Анекс 7 могат да се свалят от 

интернет страницата на програма INTERREG IVC във формат с голяма 

разделителна способност за използване за печат (формат EPS). JPEG, GIF или 

други формати с малка разделителна способност трябва да се използват само за 

електронните версии на документите. От партньорите в проекта зависи да имат 

последната версия на насоките за публичност и да осигурят спазването им. 

Проекта се задължава да изпрати три копия от всички материали за публичност 

на JTS/УО, който е оторизиран да използва тези материали за рекламиране на 

програмата. 
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Анекс 7 Резюме: 2. Използване на елементи на подкрепа 

Списъка по-долу описва подробно как трябва да се използват при всяка дейност 

посочените по-горе елементи за публичност (лога и емблема на ЕС) 

• Публикации 

o Например брошури, диплянки, прес съобщения за събития, 

ръководства за добри практики (списъка не е изчерпателен) 

o Изисквания: Всички елементи, както са описани в Раздел 1 по-горе (от 

Анекс 7) трябва да са поставени на първа страница и на видно място 

във всички отпечатвани публикации. 

• Интернет страници, електронна информация и аудио-визуални 

материали 

o Изисквания:  

� Всички елементи, както са описани в Раздел 1 по-горе (от 

Анекс 7) трябва да са поставени на първа страница и на видно 

място във всички отпечатвани публикации 

� Всички елементи, както са описани в Раздел 1 по-горе (от 

Анекс 7) трябва да присъстват поне на началната страница и 

на видно място. 

� Връзка към интернет страницата на INTERREG IVC 

http://www.interreg4c.eu 

� Връзка към интернет страницата на Дирекция Регионална 

политика на европейската комисия 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

� На интернет страниците, кратко описание на програмата 

INTERREG IVC 

• Конференции, събития, изложби 

o Изисквания:  

� Знамето на ЕС е изложено в залата за срещи, конференция и 

др. 

� Емблема с флага на ЕС и логото на INTERREG IVC присъстват 

във всички подкрепящи и документи както е описано в Раздел 1 

по-горе (oт Aнекс 7). 

• За всякакви запитвания, за получаване на насоки или проверка за 

използване на логото и др. моля не се колебайте да контактувате с: 

Nuala MORGAN 

Communicatin Officer –INETERREG IVC 

Nuala.morgan@interreg4c.eu 

+33 (0)328 144 103 


