16. – 22. RUJNA 2019

#mobilityweek
www.mobilityweek.eu

O EUROPSKOM TJEDNU MOBILNOSTI
EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI
održava se svake godine u razdoblju od
16. do 22. rujna s ciljem preispitivanja
alternativa
održivog
prijevoza
u
gradovima. Poticanjem pojedinaca na
odabir održivih načina prijevoza, poput
hodanja i bicikliranja, možemo smanjiti

emisije ugljika, poboljšati kvalitetu zraka
teurbane prostore učiniti ugodnijim
mjestima za život i rad. Godina 2017.
bila je godina najboljega izdanja
EUROPSKOG TJEDNA MOBILNOSTI
u kojem je sudjelovalo više od 2 500
gradova.

Svoje aktivnosti i događaje možete prijaviti na poveznici www.mobilityweek.eu

#mobilityweek

Sigurno hodanje i vožnja biciklom
Naša su tijela građena za kretanje,
no mnogi od nas tijekom dana teško
pronalaze vrijeme za vježbanje. Tako
uviđamo da veći dio naše svakodnevne
rutine uključuje sjedenje, za radnim
stolom ili pred zaslonom. A što bi bilo
kad bismo vježbanje mogli uklopiti u
svoj svakodnevni život i istovremeno
uštedjeti?
Ovaj EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI
naglasak stavlja na sigurno hodanje
i vožnju biciklom te na koristi koje oni
imaju za naše zdravlje, okoliš i stanje na
bankovnom računu!
Aktivni oblici prijevoza, poput hodanja
i vožnje biciklom ne proizvode emisije
i čine naše srce i tijelo zdravima.
Gradovi koji promiču hodanje i vožnju

#walkwithus

biciklom smatraju privlačnijima, manje
zagađenima i s većom kvalitetom života.
Stoga zašto se ovog rujna ne biste kretali
s nama?
Za više informacija posjetite:
www.mobilityweek.eu/theme-2019

MOBILITYACTIONS
Želite se uključiti u kampanju EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI i tijekom čitave
godine?
Poduzeća,
nevladine
organizacije,
škole i ostale nositelje koji se žele
uključiti u kampanju EUROPSKI
TJEDAN
MOBILNOSTI
pozivamo
da
svoju
inicijativu
mobilnosti
(MOBILITYACTION)
prijave
online
putem.

Za razliku od sudjelovanja na
EUROPSKOM TJEDNU MOBILNOSTI,
inicijative MOBILITYACTION mogu se
održavati tijekom čitave godine.

Za više informacija posjetite:
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

www.mobilityweek.eu

Nagrade za održivu mobilnost (SUMP)

Dobitnici Nagrade
za održivu mobilnost
(SUMP) u 2018. bili
su:
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EUROPSKOGTJEDNAMOBILNOSTI
pohvaljuju se lokalna tijela koja od 16.- 22. rujna
organiziraju najupečatljiviji sklop aktivnosti.
Nagrade se dodjeljuju u dvije kategorije: u
kategoriji gradova većih od 50 000 stanovnika i
u kategoriji gradova/općina čiji je broj stanovnika
niži od ovog praga. Nagradom SUMP lokalna i
regionalna tijela dobivaju priznanje za izvrsnost
u održivom planiranju urbane mobilnosti.
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Posjetite našu YouTube stranicu i pogledajte naše video snimke dodjele nagrada:

www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Više informacija potražite na
www.mobilityweek.eu
Europsko tajništvo
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIJA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

@MobilityWeek
@EuropeanMobilityWeek
@europeanmobilityweek

Publikacije i alati za podršku u organizaciji lokalnih događanja u okviru EUROPSKOG
TJEDNA MOBILNOSTI mogu se preuzeti na našoj mrežnoj stranici: www.
mobilityweek.eu
Želite nas kontaktirati? Za savjet se obratite europskom tajništvu ili svom nacionalnom
koordinatoru: www.mobilityweek.eu/contact
Uz potporu:
EUROPSKE KOMISIJE
Glavne uprave za mobilnost i promet
B-1049 Brussels – BELGIJA
www.ec.europa.eu/transport

