
Проектът INNOAIR ще приложи за пръв път в
Европа иновативната услуга „Зелен градски транспорт
по поискване“ като инструмент за подобряване
качеството на въздуха в градовете. Заедно с това, в
рамките на проекта ще се въведат и други иновации, за
да се постигне холистичен подход към ограничаване
замърсяването на въздуха от транспорта в града:
Зелени коридори, които ще предоставят „най-зеления“
маршрут от една до друга дестинация;
Зони с ниски емисии – зони, контролирани с
камери, в които в дни със замърсяване на въздуха ще
влизат само автомобили с висок евро стандарт;
Такса задръстване – тестване и подготовка
за въвеждане на такса задръстване в определени градски
части; 
Въвеждане на система за „лоялни зелени граждани“,
чрез която зеленото поведение на граждани и фирми им
носи стимули и награди.

Иновативен подход:

Столична община;
Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
Асоциация за развитие на София;
Национално сдружение на общините в Република
България;
Център за градска мобилност ЕАД; 
Modeshift Europe ЕАД;
Национален институт по метеорология и хидрология.

Партньори:

Очаквани резултати:

иновация, приложена за пръв път в ЕС;

иновативни практики, приложени в София;

академични изследвания и анализи;

хакатона;
граждански състезания;12

академични публикации;10
Над                наръчници и ръководства;10

международни семинара за
предаване на опита на София;
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Намаляване на трафика и замърсяването на
въздуха от транспорта в София.

INNOAIR
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

www.innoair-sofia.eu 
www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/sofia 
Twitter: twitter.com/INNOAIR1 
Facebook: www.facebook.com/innoairsofia/ 
#InnoAirSofia

Kонтакти

Столична община, 
ул. „Московска“ № 33, София, 1000
www.sofia.bg

Координатор:

Начална дата: 
01/07/2020

 

Крайна дата: 
30/06/2023

Бюджет: 

3 712 553,52 млн. евро от ЕФРР  чрез
инициативата „Иновативни дейности за
градско развитие“

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд
за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни

дейности за градско развитие“.
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Защо INNOAIR:

нарастване на населението в София
за последните 10 години

INNOAIR е първият български проект, финансиран от
инициативата Urban Innovative Actions на ЕС, която
дава възможност на големите европейски градове да
тестват иновативни, креативни, но и рискови решения
на градски предизвикателства.
 
INNOAIR ще приложи експериментално мерки в
тематичната област „качеството на въздуха“, и по-
специално „иновативни решения за мобилност и
зелено придвижване“. Проектът ще тества в реална
среда нови за България и Европа транспортни услуги и
решения пилотно в кварталите Манастирски ливади и
Бъкстон, с които да даде на гражданите алтернативи за
придвижване, да намали трафика от автомобили и да
подобри качеството на въздуха. Освен това проектът
се насочва към ключови сегменти от населението, за
да насърчи културна и поведенческа промяна към по-
зелени и щадящи околната среда начини на
придвижване. 
 
Инвестиционният компонент на проекта включва
закупуване на 5 нови електрически минибуса и
изграждане на зарядна станция. 
 
Консорциумът по проекта е гаранция за постигане на
синергии и трансфер на знание на местно, национално
и европейски ниво.

Какво е INNOAIR?

Кристиан Кръстев, заместник-кмет
по направление "Транспорт и
градска мобилност", ръководител
на проекта

10%

от автомобилите са по-стари от 20
години

25%

от градското население на ЕС е
изложено на концентрации на
вредни вещества над лимита за ЕС

25%

от ФПЧ 2.5 се произвеждат от
старите автомобили

51%

електробуси от всички автобуси в
градския транспорт в София

5,3%

от жителите на кв. Манастирски
ливади ползват ежедневно
автомобила си

46%

от жителите на кв. Манастирски
ливади нямат алтернатива на
придвижването си

37%


