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ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΣΤΟ CIVITAS!

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ
Συγκεντρώστε τις γνώσεις
σας σε Θεματικές Ομάδες
σε δέκα θεματικούς τομείς
σχετικά με την βιώσιμη
αστική κινητικότητα

Ανταλλάξτε ιδέες και
επηρεάστε την αστική
ατζέντα στην ετήσια
διάσκεψη του CIVITAS
Φόρουμ
Συνδεθείτε στο CIVINETS
- τα εθνικά μας δίκτυα για να συνεργαστείτε με
ομοειδή πόλεις από τη
δική σας χώρα

ΕΠΑΦΕΣ

Κερδίστε ένα
Βραβείο CIVITAS για
την πρωτοποριακή
εργασία σας στις
βιώσιμες μεταφορές

Συνδεθείτε με
περισσότερες από
250 πόλεις στο Δίκτυο
CIVITAS Φόρουμ για
βοήθεια σχετικά με τη
πολιτικές διαμορφώσεις,
την πρόσβαση σε
χρηματοδοτήσεις και την
ανταλλαγή πληροφοριών

Τα έργα έρευνας και καινοτομίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος CIVITAS 2020,
επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων γνώσεων ή στη διερεύνηση της σκοπιμότητας μιας νέας ή βελτιωμένης
τεχνολογίας, προϊόντος, διαδικασίας, υπηρεσίας ή λύσης που σχετίζεται με τις μεταφορές. Για το σκοπό
αυτό, μπορούν να περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και ολοκλήρωση,
δοκιμές και επικύρωση σε μικρής κλίμακας διαδηλώσεις ή πιλοτικές δραστηριότητες, με στόχο να αποδείξουν
την τεχνική δυνατότητα για καθαρότερες και καλύτερες επιλογές μεταφορών για τις πόλεις. Για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τα 10+ προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.
civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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ΤΟ CIVITAS PROSPERITY ΚΑΙ ΤΟ CIVITAS SUMPS-UP
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΒΑΚ
Όλα αυτά τα έγγραφα είναι δωρεάν για κατέβασμα και
πρόσβαση από τις ιστοσελίδες:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu

Image: william87 I iStock

Επισκεφθείτε πόλεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη
για εκπαίδευση και
περιοδεία μελέτης

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ CIVITAS PROSPERITY ΚΑΙ ΤΟ
CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Οροι Χρήσης
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει
στους συγγραφείς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Όλες οι εικόνες παρέχονται από τους αντίστοιχους συνεργάτες (εκτός εάν σημειώνεται
διαφορετικά) και έχουν εγκριθεί για αναπαραγωγή σε αυτή τη δημοσίευση.

Οι πρωτοβουλίες CIVITAS PROSPERITY και
CIVITAS SUMP-Up έλαβαν χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 690636 (PROSPERITY) και αριθ.
690669 (SUMPs-Up).

210

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
Το CIVITAS PROSPERITY και το CIVITAS SUMPsUp είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας πάνω στα
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΒΑΚ;

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΒΑΚ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΤΟ CIVITAS PROSPERITY ΚΑΙ ΤΟ CIVITAS SUMPS-UP ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

TO CIVITAS PROSPERITY ΚΑΙ TO CIVITAS SUMPS-UP ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΣΒΑΚ

ΤΟ CIVITAS PROSPERITY ΚΑΙ ΤΟ CIVITAS SUMPS-UP ΠΡΟΣΦEΡΟΥΝ
ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚEΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚEΣ ΑΡΧEΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΒΑΚ

Οι σχεδιαστές για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής) αντιμετωπίζουν πολλές, συχνά
αντιφατικές απαιτήσεις, όπως:
▪▪ διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής
και μιας ακμάζουσας οικονομίας.
▪▪ μείωση της συμφόρησης και της
ρύπανσης, αλλά ταυτόχρονα διατήρηση
της προσβασιμότητας.
▪▪ εξασφάλιση της κινητικότητας για όλους,
αλλά με πολύ περιορισμένους πόρους.
Υπάρχουν επίσης και ευρύτερα θέματα που
συνδέονται στενά με την κινητικότητα, όπως
η δημόσια υγεία, η κλιματική αλλαγή, η εξάρτηση από το πετρέλαιο, ο θόρυβος και η
ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδιαίτερα στις

Είναι οι πόλεις που αναπτύσσουν και
εφαρμόζουν ΣΒΑΚ, αλλά η εμπειρία σε
χώρες όπως η Σλοβενία, η Ισπανία, η
Γαλλία και το Βέλγιο δείχνει ότι η περιφερειακή ή εθνική κυβερνητική στήριξη τους
ενθαρρύνει πραγματικά να το πράξουν.
Ωστόσο, σε πολλές χώρες υπάρχει ακόμα ένα κενό μεταξύ της εθνικής και της
τοπικής κυβέρνησης σχετικά με το ΣΒΑΚ
- ένα κενό που στοχεύει το CIVITAS
PROSPERITY και το CIVITAS SUMPsUp να κλείσουν.
Τα έργα θα το κάνουν με τη συγκέντρωση αυτών των επιπέδων της κυβέρνησης

Εκπαίδευση και υποστήριξη

αστικές περιοχές, οι σημερινοί κινητήριοι μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης, η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων αποτελεί πραγματική πρόκληση.
Ένα ΣΒΑΚ είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης
αυτών των ζητημάτων και απαιτήσεων με τρόπο που να εμπλέκει τους τοπικούς ανθρώπους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
αποδίδουν μια πόλη με υψηλή ποιότητα ζωής,
λιγότερη συμφόρηση και ρύπανση.
Αυτή είναι η αφετηρία και ο κύριος λόγος για
τα ευρωπαϊκά έργα CIVITAS PROSPERITY
και CIVITAS SUMPs-Up.

μέσω της τακτικής ανταλλαγής από ομότιμους, μέσω εθνικών ομάδων εργασίας,
και μέσω τακτικών ευκαιριών για το εθνικό επίπεδο να αλληλοεπιδρά με τις πόλεις της χώρας καθώς αναπτύσσουν τα
ΣΒΑΚ τους.
Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ και
εντός της πλειοψηφίας των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα CIVITAS PROSPERITY και CIVITAS
SUMPs-Up μειώνουν τα εμπόδια στην
ενεργειακά αποδοτικότερη και ολοκληρωμένη αστική κινητικότητα, κάτι που θα
ήταν αδύνατο μόνο σε μια χώρα.

Επωφεληθείτε από ένα πολύτιμο πακέτο
εκπαίδευση για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ και
την υποστήριξη των τοπικών αρχών. Αυτό
περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, ιστολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και πολλά άλλα.

Εργαστήρια Ανταλλαγής Εμπειριών

Η προσωπική επαφή πρόσωπο με πρόσωπο αποτελεί ουσιαστικό μέρος του δικτύου και έτσι παρέχουμε μια σειρά εθνικών και διεθνών εργαστηρίων για την
ανταλλαγή εμπειριών.

Ευρωπαϊκές διασκέψεις ΣΒΑΚ

Η ετήσια Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συγκεντρώνει μια Πανευρωπαϊκή κοινότητα
επαγγελματιών, διαμορφωτών πολιτικής,
στελεχών της πόλης και ακαδημαϊκών για
τη συζήτηση βασικών θεμάτων, την προβολή των εξελίξεων στον προγραμματισμό της κινητικότητας και την ανταλλαγή
ιδεών και εμπειριών.

Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων
Τα προγράμματα θα αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους για να βοηθήσουν τις πόλεις να αναπτύξουν ΣΒΑΚ υψηλής ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ή
τη βελτίωση προγραμμάτων εθνικού επι-
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πέδου για τα SUMP, τη δημοσίευση πρακτικών οδηγιών, τη συγκέντρωση και την
ενημέρωση των εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας και πολλά άλλα.

Εργαλεία και Μεθοδολογίες
Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες για την
ανάπτυξη του ΣΒΑΚ θα βελτιωθούν με τη
βοήθεια των αρχών σχεδιασμού που θα
προσδιορίσουν και θα δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις για τον βιώσιμο σχεδιασμό
αστικής κινητικότητας, τις βασικές προσεγγίσεις ΣΒΑΚ στον προγραμματισμό
των μεταφορών και την παρακολούθηση
και θα συντονίσουν με τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις για την προετοιμασία και την εφαρμογή των ΣΒΑΚ.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση θα φέρει μαζί τεχνικούς
εμπειρογνώμονες για να συμβάλουν στις
δραστηριότητες των σχεδίων και θα επιτρέψει επίσης στους εκπροσώπους των
πόλεων να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης και στήριξης των ΣΒΑΚ.
Ένας αριθμός κλήσεων θα είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια του έργου.

