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„City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града” 

 

 

 

 

Акроним:  (CCCB) 

Наименование:  „City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града” 

Програма:   Хоризонт 2020 на Европейската Комисия 

Номер на договора:   Договор №769086 

Водеща организация:  Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research (FGM) – 

Австрийска Агенция за изследване на мобилността  

Партньори:   Копенхаген – Дания  

                      Лисабон -  Португалия 

                       ECF –  

                      Страсбург – Холандия  

                      ECLF – 

                      Витория - Гастейс 

                      Технически университет – Краков 

                      Алба Юлия - Румъния 

                      Кеймбридж – Англия  

                      Дубровник – Хърватия  

                      Доностия/Сан Себастиан – Испания  

                      Римини - Италия 

                      Утрехт – Гдиня 

                      Виена – Австрия 

                      Варна - България 

                      Берлин – Германия  

                      Каламария – Гърция 

                      Осло – Норвегия  

                       

Основни дейности на проекта:  

 Повишаване на осведомеността у местните заинтересовани страни  

Употреба на новаторски инструменти  

 Установяване на благоприятни условия на рамката за употреба на товарно 

колело в това число: 

 Осигуряване и подобряване на инфраструктурата за каране, паркиране и 

съхранение на товар;  
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 Установяване на проекти за финансиране на товарни колела; 

 Намаляване на привилегиите за моторизирани превозни средства и в същото време 

увеличаването на такива за товарните колела;  

 Установяване на общински правила, които защитават доставката с товарно колело;  

 Интегриране на товарните колела във флота към общината. 

Очаквани резултати: 

 Постигане на голямо разгръщане и предаване на подхода на CCCB чрез: 

 Градове-предшественици, които ще подобряват и прилагат своя успех в нови 

условия в градовете си; 

 Градове последователи (намиращи се в рамките на консорциума), които ще 

приемат доказаните новаторски решения на градовете предшественици;  

 Външни градове-последователи, които ще допринесат и ще постигнат 

разгръщане в голям мащаб на европейско ниво в дългосрочен план;  

Намаляване на задръстванията/емисиите; увеличаване на безопасността; 

увеличаване на публичното пространство и подобряване на използването 

му. 

 

Продължителност на проекта:   36 месеца  

Стойност на проекта:                  210 435,08 лв.  

Статус на проекта:  в процес на изпълнение  

 


