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The sole responsibility for the content of this lea!et lies with the authors. It does not necessarily re!ect 
the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for 

any use that may be made of the information contained therein.
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Promoten van elektrische fietsen en 
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PILOT 
CITIES

testen en analyseren van E-bike technologie (door pilotbedrijven)

kweken van begrip en vertrouwen in de E-bike technologie binnen 
de doelgroepen

 

organiseren van informatiedagen in de pilotsteden om de 
E-bikes te promoten
creëren van gunstige marktomstandigheden

opzetten van een platform voor fabrikanten, distributeurs en 
potentiële E-bike gebruikers

 

uitgebreide nationale en internationale kennisverspreiding

samenwerking met andere Europese projecten met vergelijkbare 
doelstellingen

Het PRO-E-BIKE project promoot elektrische (bak)fietsen 
en scooters (algemene naam: “E-bikes”) voor het vervoer 
van goederen en personen in stedelijke gebieden in Europa. 
De belangrijkste doelgroepen zijn koeriers of bedrijven 
die producten of diensten bezorgen 
(bijvoorbeeld fast food, thuiszorg, …) en overheden in 
de pilotsteden.

 

het vervangen van voertuigen die rijden op fossiele 
brandstofen door E-bikes (binnen de doelgroep)

stimuleren van de vraag naar E-bikes
 
ontwikkelen van beleid dat het gebruik van de 
E-bike in stedelijk gebied zal stimuleren

De doelgroep zal door het gebruik van deze schone en efficiënte 
voertuigen demonstreren dat deze E-bikes een alternatief 
vormen voor de voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. 
Hiermee zijn ze een voorbeeld voor een nieuwe vorm van 
stedelijke mobiliteit.
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inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden

toename in de investering in en het gebruik van elektrische (bak)fietsen 
en e-scooters voor het bezorgen van goederen en diensten door 
tenminste 25 bedrijven of overheden
 
ontwikkeling van E-bike-beleid door middel van actieplannen en 
strategieën binnen het stedelijk beleid van acht steden

een simulatie-tool voor bedrijven en overheden. De tool zal potentiële 
gebruikers helpen de kosten en baten in te schatten van het gebruik van 
E-bikes binnen hun organisatie. De simulatie-tool zal worden 
gepresenteerd aan geïnteresseerde bedrijven in de projectlanden

businessmodellen voor E-bikes (voor het vervoer van personen, 
goederen en gemengd vervoer)
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