Έναρξη του ζργου InnovaSUMP
«Καινοτομίεσ ςτα Σχζδια Βιώςιμησ Αςτικήσ
Κινητικότητασ για αςτικζσ μεταφορζσ χαμηλών
εκπομπών άνθρακα»
Σο ζργο InnovaSUMP ξεκίνθςε επίςθμα τον Ιανουάριο του 2017 με ορίηοντα υλοποίθςθσ τον Ιοφνιο
του 2021 (διάρκεια 54 μινεσ). Σο ζργο, το οποίο εντάςςεται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
Διαπεριφερειακισ υνεργαςίασ INTERREG Europe τθσ Ε.Ε., ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό
1.698.000 € και κα καλυφκεί κατά 85% από ευρωπαϊκά κονδφλια και κατά 15% από εκνικά.
Βαςικόσ ςκοπόσ του ζργου είναι θ ειςαγωγι καινοτομιϊν και βελτιϊςεων ςτθν προετοιμαςία,
επεξεργαςία, διαβοφλευςθ, υιοκζτθςθ, εφαρμογι, αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ των χεδίων
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) παράλλθλα με τθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν και μζτρων που
προωκοφν τθ χριςθ και τισ επενδφςεισ ςε λφςεισ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ. Οι προτεινόμενεσ
δράςεισ του ζργου «InnovaSUMP» περιλαμβάνουν αξιολόγθςθ και ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ κινθτικότθτασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ διμουσ και θ ςυνακόλουκθ παροχι εκτεταμζνων
και ςτοχευμζνων διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα
υποςτθριχκοφν από εργαςτιρια, ςεμινάρια, επιςκζψεισ και ανταλλαγζσ προςωπικοφ.
Σο ζργο υλοποιείται ςε δφο φάςεισ με διάρκεια 30 και 24 μινεσ αντίςτοιχα.
Η πρϊτθ φάςθ αφορά κατά κφριο λόγο τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν αναφορικά
με τα ΒΑΚ μεταξφ των φορζων, και αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ καινοτόμεσ πτυχζσ όπωσ:
1. Διερεφνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μετακινουμζνων απζναντι ςε νζα και αναδυόμενα
ςυςτιματα, τεχνολογίεσ, πολιτικζσ και μζτρα
2. Ενςωμάτωςθ των μζτρων τιμολόγθςθσ και χρθματοδότθςθσ και άλλων ςυναφϊν
εργαλείων ςτον ςχεδιαςμό των ΒΑΚ
3. Εφαρμογι ςχεδιαςμοφ για τουσ επιςκζπτεσ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ
4. Ενςωμάτωςθ των διαδικαςιϊν ΒΑΚ και ΔΑΕ (χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια).
Η δεφτερθ φάςθ αφορά τθν δθμιουργία ςχεδίων υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων για κάκε διμο και
τθν αξιολόγθςι τουσ με κοινι μεκοδολογία που κα αναπτυχκεί εντόσ του ζργου.
Η Κοινοπραξία του ζργου αποτελείται κατά βάςθ από Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
προερχόμενουσ από κράτθ μζλθ τθσ E.E. κακϊσ και από ζνα ακαδθμαϊκό ίδρυμα με ςκοπό τθν
παροχι επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ ςτουσ εταίρουσ. υγκεκριμζνα ςτο εταιρικό ςχιμα του ζργου
ςυμμετζχουν:










Ο Διμοσ Λευκωςίασ (Κφπροσ)
Ο Διμοσ Κορδελιοφ-Ευόςμου (Ελλάδα)
Ο Διμοσ Ντζβον (Ηνωμζνο Βαςίλειο)
Ο Διμοσ Ραβζννασ (Ιταλία)
Ο Διμοσ Ιαςίου (Ρουμανία)
Ο Διμοσ Βιςζου (Πορτογαλία)
Η Δθμοτικι επιχείρθςθ «Connection services» (Λικουανία)
Ο Διμοσ Πράγασ (Σςεχία)
Σο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα)
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Ειδικότερα, το ΑΠΘ και πιο ςυγκεκριμζνα το Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν, με επιςτθμονικό
υπεφκυνο τον κακθγθτι κ. Παναγιϊτθ Παπαϊωάννου, ζχει ςυμβουλευτικό ρόλο προσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτισ καινοτόμεσ πτυχζσ των ΒΑΚ που παρατζκθκαν παραπάνω. Σο ΑΠΘ κα
παρζχει ςτουσ εταίρουσ του ζργου υποςτιριξθ ςτα υπό υλοποίθςθ ι ιδθ υλοποιθμζνα ΒΑΚ και
κα δραςτθριοποιθκεί ςε κζματα όπωσ:








Απογραφι υφιςτάμενων γνϊςεων και καλϊν πρακτικϊν
Πλθροφόρθςθ των εταίρων ςχετικά με τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ενόσ ΒΑΚ
Σεχνικι βοικεια ςτισ πόλεισ-εταίρουσ αναφορικά με το ποιεσ προτεραιότθτεσ, δράςεισ ι
μζτρα κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςε ζνα ΒΑΚ
Αξιολόγθςθ των αρχικϊν ςχεδίων των ΒΑΚ που υλοποιοφνται από τουσ διμουσ του ζργου
Προετοιμαςία οδθγιϊν και τεχνικϊν κατευκφνςεων για τθν από κοινοφ ανάπτυξθ των ΒΑΚ
Κριτικι αξιολόγθςθ των ςχεδίων δράςθσ των τοπικϊν αρχϊν και προτάςεισ βελτίωςθσ
αυτϊν
Εξαςφάλιςθ τθσ εναρμόνιςθσ των ςχεδίων δράςθσ μεταξφ των τοπικϊν αρχϊν των εταίρων

Φωτογραφία των εταίρων τησ Κοινοπραξίασ InnovaSUMP από την εναρκτήρια ςυνάντηςη
ςτη Λευκωςία Κφπρου

το πλαίςιο του ζργου κα πραγματοποιθκοφν τζςςερισ ςυναντιςεισ-εργαςτιρια τα οποία κα
αφοροφν ςτουσ παραπάνω 4 βαςικοφσ άξονεσ του InnovaSUMP.
Η εναρκτιρια ςυνάντθςθ των εταίρων του ζργου πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο του 2017 ςτθ
Λευκωςία Κφπρου, ενϊ θ δεφτερθ ςυνάντθςι τθσ Κοινοπραξίασ, που αφοροφςε τθ διερεφνθςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ των μετακινουμζνων κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενόσ ΒΑΚ
πραγματοποιικθκε ςτθν Πράγα τον Ιοφνιο του 2017. Η δεφτερθ αυτι ςυνάντθςθ περιελάμβανε
παρουςιάςεισ από τουσ εκπροςϊπουσ των δθμοτικϊν αρχϊν ςχετικά με τθν εμπειρία τουσ και τισ
βζλτιςτεσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν πόλθ τουσ και αφοροφν τθν ςυμπεριφορά των
μετακινουμζνων.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποτακείτε ςτουσ:

Παπαϊωάννου Παναγιώτησ
Κακθγθτισ ΑΠΘ
Εργαςτιριο υγκοινωνιακισ Σεχνικισ
Σθλ: 2310 995775
e-mail: papa@civil.auth.gr
Πολίτησ Ιωάννησ
Επίκουροσ Κακθγθτισ ΑΠΘ
Εργαςτιριο υγκοινωνιακισ Σεχνικισ
Σθλ: 2310 995826
e-mail: pol@civil.auth.gr
Νικολαΐδου Αναςταςία
Τποψιφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
Εργαςτιριο υγκοινωνιακισ Σεχνικισ
Σθλ: 2310 994160
e-mail: nikolaid@civil.auth.gr
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