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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Supporting Urban Integrated Transport Systems: 

Transferable tools for authorities

Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Συστημάτων 

Μεταφορών: 

Μεταβιβάσιμα Εργαλεία για τις Αρχές
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• Πρόγραμμα:  H2020-EU.3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated 

Transport

• Θέμα: MG-5.4-2015 - Strengthening the knowledge and capacities of local authorities

• Εργαλείο: RIA - Research and Innovation action

• Συντονιστής: Coventry University

• Προυπολογισμός: appox. EUR 4M

• Διάρκεια: 4 years (Δεκ 2016 - Nov 2020)

• 22 εταίροι

• 11 χώρες

Βασικά στοιχεία του έργου

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Οι εταίροι του έργου SUITS

1. UK: Coventry University, West Midlands TAfWM, Arcadis

2. Italy: Politecnico di Torino, Torino, 5T, Rome SM, Eurokleis

3. Ireland: Interactions

4. Greece: Lever, Sboing, Makios, Kalamaria

5. Spain: ITENE, INNDea

6. Romania: Alba Iulia, Integral Computing

7. Portugal: VTM

8. Hungary: Logdrill

9. Germany: Wuppertal Institute, Technische

Universistat Ilmenau (Erfurt & Stuttgart)

10.Lithuania: Smartcontinent (Palanga)

11.Belgium: SIGNOSIS

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Οι πόλεις του SUITS

Πόλεις μεγάλες (> 250.000 κάτοικοι)

• Coventry, West Midlands, UK

• Stuttgart, Γερμανία (follower city)

• Rome, Ιταλία

• Turin, Ιταλία

• Valencia, Ισπανία

Μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις (< 250.000 κάτοικοι)

• Dachau, Γερμανία (follower city)

• Καλαμαριά, Ελλάδα

• Alba Iulia, Ρουμανία

• Palanga, Λιθουανία (follower city)

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Σκοπός του SUITS

Η ενίσχυση των τοπικών αρχών (Τ.Α.) μικρού και μεσαίου μεγέθους

πόλεων έτσι ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις

σύγχρονες απαιτήσεις του σχεδιασμού των μεταφορών και να μπορούν να

υλοποιούν, παρακολουθούν και αξιολογούν στρατηγικές, πολιτικές και

μέτρα για τη βιώσιμη κινητικότητα, τα οποία και εντάσσονται στο πλαίσιο

ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Γιατί μικρού &

μεσαίου μεγέθους 

πόλεις;

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του SUITS

• Να μετατραπούν οι τοπικές αρχές σε οργανισμούς 

μετάδοσης τεχνογνωσίας, 

• Να καταστούν οι σχετικές σε θέματα μεταφορών υπηρεσίες 

ανθεκτικές στις αλλαγές και ικανές να ανταποκριθούν στις 

νέες προκλήσεις

Πώς;

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

SUITS Capacity Building Programme

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του έργου SUITS
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Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων για να 

στηρίξει τους Τ.Α. σε συγκεκριμένα βήματα του κύκλου του ΣΒΑΚ :

Έμφαση στην υλοποίηση έργων κινητικότητας 

Στάδιο 2-Βήμα 6, 

Στάδιο 3-Βήμα 7.2, Βήμα 8., 

Στάδιο 4

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων & ΣΒΑΚ

1

23

4
SUITS

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Σύνδεση με τα άλλα προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων (sister projects)

SUITS

SUMPS- UP PROSPERITY

SUITS

Δεξιότητες για 
την υλοποίηση 

μέτρων του 
ΣΒΑΚ

SUMPS-UP & 
PROSPERITY

Δεξιότητες για 
την εκπόνηση 

του στρατηγικού 
σχεδίου (ΣΒΑΚ)

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Βασισμένο στις ανάγκες και επιδιώξεις των πόλεων SUITS:

προσδιορισμός και ανάλυση των αναγκών μέσω ερευνών ερωτηματολογίων,

εργαστήριων, πιλοτικής διεξαγωγής των σεμιναρίων κτλ.

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Ανάγκες πόλεων
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Πιλοτικό πρόγραμμα

City Module Month Cities participating

Birmingham

Module 2: ‘Building S-M LAs' capacity 

to introduce innovative transport 

schemes’

19 Nov 2018 West Midlands, Palanga, Dachau

Kalamaria

Module 3: ‘Building S-M LAs' capacity 

to implement urban transport safety & 

security measures for all/vulnerable 

users’

26 Feb 2019 Kalamaria, Valencia, Palanga

Turin

Module 4: ‘Building S-M LAs' capacity 

to implement urban freight transport 

measures’

28 Feb 2019 Turin, Rome, Alba Iulia, Stuttgart

Stuttgart N/A May 2019 all cities 

Valencia

Module 1: ‘Building S-M LAs' capacity 

to implement emerging transport 

technologies’
Sep 2019 Valencia, Kalamaria, West Midlands

Rome

Module 1: ‘Building S-M LAs' capacity 

to implement emerging transport 

technologies’
Sep 2019

Rome, Turin,                                   

Alba Julia, Palanga

Stuttgart

Module 2: ‘Building S-M LAs' capacity 

to introduce innovative transport 

schemes’

Sep 2019 Stuttgart, Dachau
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• Ενσωματώνει όλα τα παραπάνω στοιχεία ώστε να προκύψει ένα ενιαίο 

και ολοκληρωμένο εργαλείο για τις Τ.Α. των πόλεων μικρού και 

μεσαίου μεγέθους. 

Work Package 5 Leader:

• Περιλαμβάνει μία πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων 

κατάρτισης [σεμινάρια, εργαστήρια, ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), 

διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)]

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ως εργαλείο
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Διαθέτει εργαλεία λήψης αποφάσεων - οδηγίες για την υποστήριξη των Τ.Α. 

σε διαδικασίες όπως:

• Συμβασιοποίησης καινοτόμων έργων κινητικότητας

• Χρηματοδότησης μέσω σύγχρονων εργαλείων

• Διαμόρφωσης νέων συνεργασιών μεταξύ φορέων και  

επαγγελματιών

• Διαχείρισης δεδομένων ως προς την ελεύθερη διακίνηση, την 

ανάκτηση σε πραγματικό χρόνο και την νομιμότητά τους

• Ένταξης των δεδομένων των μετακινήσεων των αγαθών στον 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την βιώσιμη κινητικότητα

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων & 

Διαδικασίες
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Χαρακτηριστικά

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

• Απευθύνεται σε προσωπικό δήμων μικρού και μεσαίου μεγέθους 

πόλεων (50.000-250.000 κάτοικοι)

• Μεταφρασμένο σε οχτώ (8) γλώσσες της Ε.Ε.

• Αξιολόγηση μέσω πιλοτικού προγράμματος στις 9 πόλεις του SUITS

• Θεματικές ενότητες σε διάφορες μορφές: (α) Υλικό για σεμινάρια-

εργαστήρια (classroom courses) (β) e-learning courses (γ) webinars

• Περιεχόμενο: Αναβάθμιση οργανωτικών δεξιοτήτων δημοτικών αρχών 

(π.χ. Για έργα κινητικότητας: (α) πώς να βελτιωθεί η 

συνεργασία/συντονισμός εσωτερικά στις δημοτικές αρχές, (β) πώς να 

παρακολουθείται η πρόοδος, (γ) πώς να αναγνωριστούν 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες; (δ) πώς να καθοριστούν η απαιτούμενη 

τεχνική εξειδίκευση, δεδομένα και πόροι; (ε) πώς να πειστούν τοπικοί 

φορείς;)
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1. «Building S-M LAs' capacity to 
implement emerging transport 
technologies» (νέες ανερχόμενες 
τεχνολογίες)

Ευφυή συστήματα,ηλεκτροκίνηση,

αυτοματοποιημένη οδήγηση, κ.ά.

2. «Building S-M LAs' capacity to 
introduce innovative transport 
schemes» (καινοτόμα συστήματα 
μεταφορών)

MaaS, Uber, επιχειρηματικά μοντέλα, κ.α

4. «Building S-M LAs' capacity to 
implement urban freight transport 
measures» (αστικές εμπορευματικές 
μεταφορές)

SULP, ομαδοποίηση εμπορευμάτων, 
παράδοση φορτίου με ποδήλατα, κ.ά.

3. «Building S-M LAs' capacity to 
implement urban transport safety & 
security measures for all/vulnerable 
users» (ασφάλεια και προστασία) 

Ευάλωτοι χρήστες, επιβατικά και 
εμπορικά οχήματα, κ.ά.

5. «Data collection and analysis tools 
for integrated measures» (συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων)

Καινοτόμες διαδικασίες συλλογής 
δεδομένων μετακινήσεων, κ.ά.

6. «Innovative Financing, 
procurement and business models» 
(Καινοτόμα χρηματοδότηση...)

Διαδικασίες δημοσίων προκήρυξεων για 
βιώσιμα μέτρα κινητικότητας, 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί κ.τ.λ. 

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Θεματικά πεδία 
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Κατηγορία υλικού 

Σεμινάρια και 
εργαστήρια 

1. Νέες και 
ανερχόμενες 
τεχνολογίες

2. Καινοτόμα 
μεταφορικά 
συστήματα

3. Ασφάλεια στις 
μεταφορές 

4. Συστήματα 
αστικής 

εφοδιαστικής 
αλυσίδας

Webinars/ 
e-learning

5. Καινοτόμα 
χρηματοδότηση και 

προμήθεια

6. Συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Είδος εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων ανά 

πεδίο
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Υλικό για σεμινάρια/εργαστήρια

Πλήρης οδηγός 
για παράδοση 
σεμιναρίων/

εργαστηρίων

Αναλυτικό περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικές Οδηγίες για τον εκπαιδευτή (διάρκεια 
κάθε ενότητας, δραστηριότητες, υλικό που 

απαιτείται κτλ.) 

Παρουσιάσεις και λοιπό υλικό για τη διεξαγωγή 
του μαθήματος (ασκήσεις, παρουσιολόγιο, έντυπα 

αξιολόγησης κτλ.) 

Βιβλίο σημειώσεων για τους εκπαιδευόμενους

Οδηγίες για τη χορήγηση πιστοποιητικών 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες-

Πλατφόρμα για digital badges

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Δομή σεμιναρίων/εργαστηρίων (1 από 2)

1. Εισαγωγή

• Παρουσίαση των συμμετεχόντων

• Αναφορά στους στόχους του μαθήματος - Προσδοκίες συμμετεχόντων

2. Περιγραφή των μέτρων

• Σύντομη περιγραφή επιλεγμένων μέτρων και των βασικών 
χαρακτηριστικών τους

3. Η αξία/τα οφέλη των μέτρων για την πόλη

• Αναγνώριση  των πιθανών ωφελειών από την εφαρμογή των μέτρων

• Προσδιορισμός των εμπλεκομένων φορέων

• Προβολή επιχειρημάτων σε αντιπαραβολή με πιθανές αρνητικές 
αντιδράσεις

• Ευρύτερα θετικά αποτελέσματα (π.χ. εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές που εκπροσωπούν αυτά τα μέτρα ανοίγουν ευκαιρίες για 
χρηματοδοτήσης, συνεργασίες απαραίτητες κτλ.)

4. Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

• Για την συγκεκριμένη κατηγορία μέτρων

• Παρουσίαση των διαθέσιμων οδηγιών - αποτέλεσμα του SUITS (WP4) 

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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5. Διαθέσιμα εργαλεία και οδηγίες 

• Παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων και προδιαγραφών,
ιεραρχημένων με βάση την χρησιμότητά τους για τις μικρές και μεσαίες 
πόλεις, τη σχετικότητά τους με το αντικείμενο του μαθήματος κτλ.   

6. Επιτυχημένες μελέτες περίπτωσης (case studies) για τα 
συγκεκριμένα μέτρα

•Εξετάζεται αν το μέτρο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ,  ποιο ήταν 
το χρηματοδοτικό σχήμα, ποια ήταν τα οφέλη για την κοινωνία, αν έγιναν 
εξωτερικές συνεργασίες, αν εφαρμόστηκαν συστήματα IT, πόσο χρόνο 
χρειάστηκε η εφαρμογή , ποιο ήταν το budget, τα εμπόδια και πως 
αντιμετωπίστηκαν,  ποιοι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση

7. Διαδικασίες και τεχνικές παράμετροι

• Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
των μέτρων

• Πιθανά νομοθετικά εμπόδια, ορόσημα κατά την εφαρμογή, πιθανοί 
κίνδυνοι και δείκτες αξιολόγησης 

• Παρουσίαση των οδηγιών και των εργαλειών συλλογής  και αξιοποίησης 
δεδομένων του SUITS (WP3)

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

Δομή σεμιναρίων/εργαστηρίων (2 από 2)
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Μετά το πέρας του σεμιναρίου/εργαστηρίου...

Οι συμμετέχοντες: 

• Είναι ενημερωμένοι για το ποια μέτρα είναι καταλληλότερα για την πόλη τους.

• Έχουν κατανοήσει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία για την υλοποίηση των μέτρων στην πόλη 

τους.

• Μπορούν να εξηγήσουν τα οφέλη των μέτρων στους πολίτες και φορείς της πόλης τους

• Αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι με τους οποίους χρειάζεται να συνεργαστούν 

(δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

• Είναι ενημερωμένοι για τις απαιτήσεις των καινοτομιών στα μέτρα κινητικότητας και μπορούν 

να ανταποκριθούν σε αυτές.

• Άναγνωρίζουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που τους δίνονται για την υλοποίηση των 

μέτρων.

• Κατανοούν την αλληλοεξάρτηση μεταξύ τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και 

την λαμβάνουν υπόψη.

• Γνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία και οδηγίες προκειμένου να διευκολυνθούν στην 

ανάπτυξη των εξεταζομένων μέτρων και να διευρύνουν/ενημερώνουν το γνωστικό τους πεδίο 

συνεχώς.

• Εμπνέονται από τις άλλες πόλεις και τις επιτυχημένες πρακτικές που αυτές ακολούθησαν.

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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SUITS toolbox!

H τελική έκδοση του SUITS TOOLBOX με όλο το εκπαιδευτικό υλικό και όλα

τα κύρια παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο 2020.

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019
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Webinars / E-learning courses

(delivered by Wuppertal Institute)

Webinar and e-learning No1
Τίτλος: SUITS Webinar on financing, procurement and business models for sustainable urban 

transport 

Ημερομηνία: webinar completed on June 18, 2018 but

e-learning course still available here:  www.nuacampus.org/elearning/

Webinar and e-learning No2
Title: "Building S-M LAs' capacity to introduce innovative transport schemes" (module 2 piloted 

in Birmingham)

Ημερομηνία: webinar live on 6 June 2019, 14:30 CET (e-learning course will follow the day

after) 

Webinar and e-learning No3
Τίτλος: Data collection and analysis tools for integrated measures

Ημερομηνία: June 2019 (not fixed yet)

Available at http://www.suits-project.eu/training-activities/webinars

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

http://www.nuacampus.org/elearning/
http://www.suits-project.eu/training-activities/webinars
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SUITS 

Supporting Urban Integrated Transport Systems: 

Transferable tools for authorities

• Ιστοσελίδα έργου: 

http://www.suits-project.eu/

https://www.facebook.com/suits.c

ivitas.project/

https://www.linkedin.com/in/suits

-project-168261134/

https://twitter.com/suits_project

SUITS Local Stakeholder Event, Καλαμαριά 20 Μαρτίου 2019

http://www.suits-project.eu/
https://www.facebook.com/suits.civitas.project/
https://www.linkedin.com/in/suits-project-168261134/
https://twitter.com/suits_project
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Αναστασία Φουντά

anastasia.founta@lever.gr

Κωνσταντία Καραγκούνη

konstantia.karagkouni@lever.gr

Ολυμπία Παπαδοπούλου

olympia.papadopoulou@lever.gr

Ιάσων Ταμιάκης

iason.tamiakis@lever.gr

LEVER Development Consultants S.A.

26th October 43, Thessaloniki, Greece

www.suits-project.eu

www.civitas.eu 
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