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Ilgtspējīgas transporta sistēmas uzlabošana 
lauku un kalnu apvidos

Projekta „MOG” paveiktais 
viena klikšķa attālumā!

Projekta „MOG” labās prakses rokasgrāmata
Vai jūs vēlaties gūt iedvesmu no tā, ko ir paveikuši citi lauku un kalnu reģioni, lai uzlabotu mobilitātes ilgtspēju? 
Iepazīstieties ar projekta „Pārvietojies zaļi” (MOG) reģionos veiksmīgi īstenotu 51 labās prakses piemēru 
pieredzi (detalizēto vai apkopoto versiju) projekta mājaslapā (www.moveongreen.eu) un smelies iedvesmu!

Projekta „MOG” Politikas pamatnostādnes
Lai uzlabotu lauku un kalnu apvidu reģionālās politikas plānojumu un efektivitāti attiecībā uz ilgtspējīgu 
transporta sistēmu, projekts „MOG” ir publicējis Politikas pamatnostādnes. Vai esat politikas veidotājs un 
vēlaties pielāgot transporta politiku lauku un kalnu apvidu īpatnībām? Par projekta devumu mobilitātei 
Eiropas lauku apvidos varat uzzināt nodaļā „Deviņi soļi ceļā uz lauku ilgtspējīgu mobilitāti” un „ES vadlīnijas 
ilgtspējīgai mobilitātei lauku un kalnu apvidos”. Politikas pamatnostādnes pieejamas projekta „MOG” mājaslapā 
(www.moveongreen.eu) un Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā (www.vidzeme.lv).

Divpadsmit īstenošanas plāni
Kā mainīt transporta stratēģiju un uzlabot tā ilgtspēju lauku un kalnu apvidos? Divpadsmit projekta „MOG” 
reģioni ir izveidojuši īstenošanas plānus, lai manītu savu reģionālo stratēģiju, ņemot vērā to vietējo, reģionālo 
un jauno Eiropas regulējumu. Vai esat politikas veidotājs un vēlaties savam reģionam pielāgot jaunu transporta 
stratēģiju? Uzziniet, kas ir paveikts, Spānijā, Grieķijā, Austrijā, Slovēnijā, Apvienotajā Karalistē, Ungārijā, Latvijā, 
Polijā un Vācijā, un integrējiet ilgtspējas dimensiju sava lauku vai kalnu reģiona transporta sistēmā.

MOG noslēguma konference: Kā ilgtspējīgs 
transports lauku un kalnu apvidus padarīt 
pievilcīgākus? Lai to noskaidrotu, 2014. gada 
15. septembrī Briselē tika rīkota MOG noslēguma 
konference.
MOG ir piedalījies Kapitalizācijas pasākumā!
MOG aktīvi piedalījās ar ilgtspējīgu transportu 
saistītos kapitalizācijas pasākumos Interreg IVC 
projektu ietvaros. 

MOG saziņas līdzekļi
Lai gūtu vispārīgu projekta pārskatu, meklē MOG 
informatīvos izdevumus angļu, franču, spāņu, latviešu 
un vācu valodā.
Lai uzzinātu vairāk par visām projekta laikā rīkotajām 
aktivitātēm, apskati mūsu MOG avīzēs.
Lai būtu informēts par ilgtspējīgu mobilitāti lauku un 
kalnu apvidos, regulāri apmeklē MOG mājaslapu un 
uzzini visas jaunākās ziņas!

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds ar INTERREG IVC programmas atbalstu

www.moveongreen.eu
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Projekts „Pārvietojies zaļi!” (MOG) internetā:     Meklē mūs Facebook un spied „patīk” Twitter!
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