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1. Съдействие за намаляване на транспортните разходи в   
транспорта в партньорство с браншови асоциации; 
2. Установяване на  най-добрата  практика  в различните 
страни и обмен на информация между страните участнич-
ки; 
3. Реализиране на устойчиво  намаляване на транспортни-
те разходи  в товарния превоз  на Европейско ниво; 
4. Създаване на мрежа от участници в областта на товар-
ния превоз от  различни индустрии в Европейският съюз; 

Проектът 

Цели 

INTERACTION: подобряване логистиката и превоза на стоките. 
 
INTERACTION цели да подобри логистиката и превозa на стоките,  да намали потреблението на горива, 
емисиите на въглероден двуокис и транспортните разходи. Проектът е част от програ-
мата Интелигентна Енергия за Европа на Европейската Комисия. През 2005 г. в  Холан-
дия успешно приключи  проект  “Секторен подход за намаление на енергийното потреб-
ление на транспорта”.  
INTERACTION е създаден и се изпълнява от група енергийни агенции и специализира-
ни консултантски фирми, активно участващи  в проекти и програми, целящи намалява-
не енергийното потребление в превоза на стоки. Скоро проведени изследвания в раз-
личните страни показват, че секторният подход към намаляване използването на енер-
гия в превоза на стоките е много успешен.  Практика показва, че може да се реализира 
потенциал от 15% намаление. В проекта участват общо шест страни . 
INTERACTION ще работи пряко за намаляване на транспортните разходи чрез опреде-
ляне и изпълнение на мерки в три сектора на индустрията и пет активни  фирми в съот-
ветния сектор за всяка страна.   
Развит е основен стандартен подход, който ще се приложи от  секторите на индустрията. Много важна част 
от INTERACTION е международния обмен , осъществяван  чрез споделяне на най-добрите практики и уста-
новяване на потенциала за трансгранично намаляване на транспортните разходи (свързване на фирми от 
различни страни и изграждане на европейско съзнание).  
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INTERACTION (INTERACTION  - международен транспорт и действия за намаляване на транспортните разходи) 
е скоро започнал проект в рамките на програмата STEER (Интелигента Енергия за Европа) на Европейската 
комисия.Този първи бюлетин представя проекта. Тук ще намерите информация за създаването, целта и 
предмета на му дейност. 
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Очаквани резултати 

Целеви групи 

• определяне и реализиране на  потенциала  за намаляване на транспортното потребление  и емисиите  въглероден дву-
окис на годишен принцип, който ще продължи много години след приключването на проекта. 

• разпространяване на резултатите от проекта, инструментите  и най-добрите практики от енергийните агенции  в  индуст-
риалните сектори в страните от Европейския съюз. 

        ВРЕМЕ 
  
                                                    2007            2007      2007-2008       2008  

• Осведомяване: запознаване с  проекта и целите по 
отношение на  европейския транспорт и  логистичната общ-
ност; 
• Ангажимент: резултати могат  да бъдат постигнати 
само когато фирмите желаят да реализират специфични 
мерки; 
• Определяне потенциала: специфичните мерки могат 
да доведат до намаляване използването на горива за всяка 

фаза. Потенциалът за намаляването може да бъде опреде-
лен след фазата “ангажимент”. 
• Изпълнение: действителното прилагане на мерките 
сред фирмите; 
• Финализиране: финализиране на проекта. Важна част 
ще бъде популяризирането и въвеждането  на резултатите в 
други индустрии. 

Целевата група на INTERACTION е бизнесът. Това са: 
фирми и/или група от фирми - превозвачи в  логистич-
ната верига. Те са страна, която също ще спечели от 
намаляването на енергийните разходите. Отделните 
фирми по проекта са представени от техните индуст-
риални асоциации или организации. 
Енергийните агенции са ключови страни от консорциу-
ма. Те функционират като национални центрове за ин-
формация в областта на намаляване потреблението на 
енергия и повишаване транспортната ефективност. 
Част от консорциума са специализирани консултантс-
ки / изследователски организации в областта на 
транспорта, намаляване използването на гориво при 
специфичните индустриални процеси. Особено важно е  
разпространяването на резултатите и комуникацията. 
Ключова съдействаща организация е холандският 
съвет на превозвачите - член на Европейския  съвет.  
Важна роля при изпълнението на  проекта ще имат  и 
външни участници (европейските институции,  Минис-
терствата на транспорта и енергетиката, логистичната 
индустрия и екологични организации). 
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