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A röplap tartalmáért kizárólag a szerzők vállalnak felelősséget. A röplap nem tükrözi az Európai Unió 
állását. Sem a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI), sem az Európai Unió nem 

vállal felelősséget a jelen röplapban található adatok bármilyen jellegű használatáért.

A projekttel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse 
meg a PRO-E-BIKE honlapját: www.pro-e-bike.org

A projekt koordinátora:
Hrvoje Požar Energia Intézet

Matko Perović
mperovic@eihp.hr 

www.pro-e-bike.org

A projekt tartama: 2013. április 1. – 2016. március 31.

A PROJEKT PARTNEREI
                                                              

Hrvoje Požar Energia Intézet (EIHP), Horvátország

ITENE Csomagolási, Szállítási és Logisztikai Technológiai Intézet, 

Spanyolország

Poliedra – Milanoi Műszaki Egyetemnek a Tudás és az Egész életen át tartó 

tanulás Központja, Olaszország

Mobycon BV, Hollandia

Kelet-Svédország Energia Ügynökség (ESEA), Svédország

Európai Kerékparos Szövetség (ECF), Belgium

Sinergija Fejlesztési Ügynökség, Szlovénia

Occam, Portugália

Lombardo Kerékpárok, Olaszország

Instituto Superior Técnico (IST) Műszaki Intézet, Portugália

A városi közegben történő áru - és 
személyszállításra való elektromos kerékpárok 

és robogók előmozdítása 

A projekt az Európai Unió Intelligens Energia Európa 
Programjának társtámogatásában részesül

KÍSÉRLETBEN RÉSZTVEVŐ VÁROSOK

KÍSÉRLETBEN RÉSZTVEVŐ VÁROSOK

Zadar, Horvátország

Valencia, Spanyolország 

Motala, Svédország

Heerhugowaard, Hollandia

Genova, Olaszország

Moravske Toplice, Szlovénia

Lisabon, Portugália

Torres Vedras, Portugália 

KÍSÉRLETBEN RÉSZTVEVŐ CÉGEK

Horvátország – Horvát posta, CityEX, DHL és Rubelj Grill

Spanyolország – SD LOGISTICA,...

Svédország – Ydre, Kinda, Atvidaberg és Aleris községek házi ápolási  
         szolgálatai 

Hollandia – DHL, STRUIN és PUURLand

Olaszország – TNT Global Expres S.p.A., EcoBike Courier, Grafica KC és  
          Cibi e Libri

Szlovénia – Kratochwill, SENPO, T-lotus és 3LAN

Portugália – Chronopost, JETexpres, Asas nas Rodas és Restaurantes  
       Madureira



PILOT 
CITIES

az E-biciklik (kísérletben résztvevő cégek) technológiájának vizsgálata és 
elemzése 

az E-biciklik technológiájába való bizalom növelése és azoknak 
megértésének erősítése a célcsoportokon belül

infónapok szervezése a kísérletben résztvevő városokban az E-biciklik 
előmozdítása céljából

a piacfejlesztés kedvező feltételeinek létrehozása

az E-biciklik közös gyártói, forgalmazói és potenciális felhasználói platform 
létrehozása

átfogó nemzeti és nemzetközi terjesztés 

hasonló célkitűzésű EU projektekkel való együttműködés

A PRO-E-BIKE projekt előmozdítja az elektromos kerékpárok és 
robogók (közös néven E-biciklik) alkalmazását, amelyeknek célja az 
európai városi közegben történő áruszállítás és személyszállítás. 
Fő célcsoportokat a szállítmányozási cégek valamint a saját 
termékeiket vagy szolgáltatásaikat (pl. fast food, egészségügyi 
szolgáltatások...) szállító cégek és a kísérleti projektben résztvevő 
városok közintézményei képezik.

 

a hagyományos hajtású járműveknek az E-biciklikkel való 
helyettesítése a célcsoportokon belül

az E-bicikli piaci elfogadottsága

az E-bicikliknek a városi szállításban való szélesebb körű 
használatát célzó politikák létrehozása

 
E tiszta és energiahatékony járművek használatával a célcsoportok 
az ásványi üzemanyagokat felhasználó járművekkel szembeni 
alternatívát mutatják be, a városi mobilitás új modelljének 
példájaként.  

A PROJEKT 
AKTIVITÁSAI

FŐ KÖVETKEZMÉNYEK 
ÉS VÁRHATÓ 
EREDMÉNYEK

A PROJEKT 
CÉLKITŰZÉSEI a legjobb gyakorlatok példájának meghatározása

az áru- és szolgáltatásszállításra való elektromos kerékpárokba és 
robogókba (E-biciklikbe) való nagyobb befektetések és azoknak 
használata 25 szállítmányozási cégnél valamint közintézménynél

olyan, tevékenységi tervek és stratégiák formájú, politikák kidolgozása, 
amelyek révén az E-biciklik bekapcsolódnak a kísérletben résztvevő 
nyolc város szállítási stratégiájába 

az E-bicikli használatával végzett tevékenységet bemutató szimulációs 
eszköz cégek és közintézmények számára. Az eszköz lehetővé teszi a 
potenciális felhasználók számára az E-bicikliknek a tevékenységükbe 
való bevezetéséből eredő költségek és hasznok értékelését. Az eszköz 
a projektben résztvevő országokban működő szállítmányozási cégek 
számára kerül bemutatásra

az E-bicikli üzleti modelljei (személy-, áru- és vegyes szállítás)
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