EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS
SEPTINTĄJĄ BENDRĄJĄ PROGRAMĄ,
PROJEKTAS „JUDöKIME KARTU“
Projekto vykdytojas

Projekto numeris

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija
Corfu (Graikija), Gargždai ir Plung÷ (Lietuva), Kaliningradas
(Rusija), Braganca (Portugalija), Donostia-San Sebastian,
Madridas, Girona ir Almendralejo (Ispanija), St. Julien
(Malta), Nivelle (Belgija)
FP7 (2012659)

Projekto vert÷

29 297,87 Lt

ES l÷šos

27 606,00 Lt

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

1 691,87 Lt

Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

2009 m. birželio m÷n. 1 d.– 2009 m. gruodžio 31 d.

Projekto partneriai

Projekto tikslas – paskatinti Europos Sąjungos (ES) piliečius įsitraukti į ES mokslines
programas darnaus miesto transporto sistemoje.
Projekto įgyvendinimo uždaviniai – siekti, kad ES piliečiai taptų aktyvesni ir savo veikla
tiesiogiai prisid÷tų ne tik įtakodami valdžios sprendimus, bet ir keisdami savo elgseną, kuri
paskatintų miesto planuotojus ir transporto sistemos organizatorius atsisakyti senų id÷jų ir iš naujo
įvertinti projektus, kurie yra žalingi aplinkai.
Projekto esm÷: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija kartu su dešimčia kitų Europos
šalių savivaldybių įgyvendino šį projektą, kurio metu buvo eksponuojama mobili (keliaujanti)
paroda „Geresnis mobilumas – jud÷kime kartu naujos mobilumo kultūros link“.
Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą, pasiekti šie rezultatai: Europos mobilumo
savait÷s metu (2009 m. rugs÷jo 16 – 22 d.) VšĮ Plung÷s turizmo ir verslo informacijos centre buvo
galima aplankyti parodą „Geresnis mobilumas – jud÷kime kartu naujos mobilumo kultūros link“ bei
dalyvauti konferencijoje. Konferencijos tikslas – informuoti Plung÷s visuomenę apie darnųjį
vystymąsi ir aptarti problemas, trukdančias darniam Plung÷s miesto mobilumui, bei išsiaiškinti jų
sprendimo būdus. 2009 m. rugs÷jo 17 d. Senamiesčio aikšt÷je vyko ekologiškų transporto
priemonių demonstravimas.
„Move Together“ projektas vienu metu, t. y. 2009 m. rugs÷jo 16 – 22 d., sudrebino kelis
Europos miestus: Plungę ir Gargždus Lietuvoje, St. Julien Maltoje, Nivelle Belgijoje, Corfu
Graikijoje, Kalingradą Rusijoje, Braganca Portugalijoje, Donostia-San Sebastian, Madridą, Gironą
ir Almendralejo Ispanijoje. Išvardytuose miestuose visą Mobilumo savaitę vyko renginiai,
kviečiantys piliečius jud÷ti kartu.
Plung÷je, VšĮ Plung÷s turizmo ir verslo informacijos centre, visą savaitę buvo eksponuojama
„Move Together“ plakatų paroda, kurią aplank÷ visi norintys ir besidomintys Plung÷s miesto
ateitimi. Rugs÷jo 17 d. plungiškiai tur÷jo puikią galimybę išbandyti ekologiškas transporto
priemones. Daugiausiai d÷mesio sulauk÷ elektromobilis. Tądien taip pat vyko konferencija darnaus
mobilumo tema. Dalyvavo Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, Palangos sveikatingumo
mokyklos įkūr÷jas Dainius Kepenis, projekto „Move Together“ vadovas Carlo Sessa iš Italijos,
Savivaldyb÷s atstovai, plungiškiai, kuriems aktualūs sveikos gyvensenos klausimai. Carlo Sessa,
pristatydamas projekto id÷jas, labai akcentavo transporto taršą bei d÷l to atsirandančius aplinkos

pokyčius, o Dainius Kepenis savo pasisakyme pirmiausia kviet÷ susimąstyti apie gyvenimo būdą,
mitybą, bendrą sveikatos lygį.

Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialist÷ Rasa Jonušien÷

Europos mobilumo savait÷s renginių Plung÷je (2009 m. rugs÷jo 16 – 22 d.) akimirkos. Nuotr.
R. Jonušien÷s

