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Planowane główne osiągnięcia oraz rezultaty
projektu ALTER-MOTIVE to:
 Szczegółowy plan działań dla praktycznego
wdrożenia
strategii
wspierających
alternatywne paliwa oraz technologie
motoryzacyjne w Europie, a także w
poszczególnych jej regionach i państwach,
opisujący krok po kroku jak przeszczepić i
upowszechnić
najbardziej
obiecujące
przedsięwzięcia lokalne i jak wesprzeć je
skutecznymi
politykami
na
poziomie
państwowym i krajowym;
 Przegląd możliwości przejścia na mniej
energochłonne
środki
transportu
indywidualnego, zmniejszenia zbędnego
zapotrzebowania
na
transport
oraz
zwiększenia
wydajności
energetycznej
pojazdów;
 Lista głównych czynników oraz wniosków
opracowanych na podstawie kompleksowej
oceny projektów pilotażowych, rekomendacje
dla priorytetów w obszarze badań i rozwoju
oraz scenariusze pokazujące jak wypełnić cele
UE przy jak najmniejszych kosztach dla
unijnych obywateli;
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Opracowanie skutecznych i
efektywnych kosztowo strategii w
zakresie transportu alternatywnego
oraz paliw alternatywnych
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Znaczne zwiększenie udziału
alternatywnych paliw i technologii
motoryzacyjnych w Europie
Bardziej przyjazny środowisku
udział poszczególnych rodzajów
paliw oraz bardziej ekologiczne
rozwiązania dotyczące napędów w
transporcie indywidualnym w
Europie

Krótki opis projektu
Głównym celem projektu jest stworzenie planu
działań dla wdrażania skutecznych i efektywnych
kosztowo polityk (dla UE oraz poszczególnych
krajów i regionów) w celu osiągnięcia znacznego
wzrostu w wykorzystaniu innowacyjnych paliw
alternatywnych (PA) oraz związanych z nimi
bardziej wydajnych alternatywnych technologii
motoryzacyjnych (ATM). Cel ten ma służyć
propagowaniu
zrównoważonego
transportu
indywidualnego oraz publicznego.
Główny komponent projektu stanowi analiza
około 80 niedawno wdrożonych projektów
pilotażowych z zastosowaniem alternatywnych
paliw oraz technologii motoryzacyjnych w
Europie i poza nią.
Plany działań dla Europy jako całości oraz dla
poszczególnych jej regionów i państw określać
będą działania (przyjęcie odpowiednich polityk),
które należy podjąć na poziomie UE, krajowym
oraz lokalnym. Plany te zawierać będą również
rekomendacje wskazujące jak promować i
przeszczepiać najbardziej obiecujące inicjatywy w
innych regionach.

10 głównych zasad dotyczących
zrównoważonego transportu

GŁÓWNE WYDARZENIA
Konferencje

1. Wprowadzenie i zaostrzenie
standardów dla wszystkich typów
samochodów
2. Zmiana systemu opłat
rejestracyjnych
3. Podniesienie podatków paliwowych
4. Promowanie alternmatywnych paliw
dla autobusów komunikacji miejskiej
5. Wprowadzenie oraz rozszerzenie
stref wolnych od emisji
6. Zapewnienie infrastruktury dla
pojazdów elektrycznych




Dostępne już produkty projektu
Do ściągnięcia z www.alter-motive.org:




7. Nauka energo-oszczędnego
prowadzenia pojazdów (eco-driving)
8. Rozważne promowanie biopaliw
pierwszej generacji
9. Zwiększenie wysiłku badawczo
rozwojowego w zakresie biopaliw
drugiej generacji oraz wodoru jako
paliwa
10.
Wymagania dla producentów i
przemysłu samochodowego

Zarejestruj się i wypowiedz na temat
zaproponowanych hipotez na:

www.alter-motive.org

Konferencja kończąca projekt: Marzec
2011, Bruksela
Informacje oraz kontakt:
ajanovic@eeg.tuwien.ac.at





Baza danych wskaźników
transportowych, ze szczególnym
uwzględnieniem PA i ATM;
Raport prezentujący przegląd sytuacji w
obszarze PA i ATM w poszczególnych
krajach, w kontekście dotychczasowego
rozwoju transportu drogowego (wersja
drukowana udostępniana na życzenie);
Opis ukończonych i wdrażanych
projektów pilotażowych, dostępny w
Internecie;
Baza danych najnowocześniejszych PA
oraz ATM

