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S.T.R.E.E.T. PROJEKT
Cilj projekta S.T.R.E.E.T. je opredelitev novega strokovnega profila »strokovnjak za trajnost-
no mobilnost in turizem«, ki bi poznal razmere na tržišču. S svojim znanjem bo strokovnjak 
prispeval k gospodarski rasti, lokalnemu družbenemu razvoju in zaposlovanju. Kandidati so 
mladi, nezaposleni ljudje, stari med 20 in 35 let. Imajo višješolsko ali univerzitetno izobrazbo 
in si želijo več znanj in kompetenc na področju trajnostne mobilnosti in turizma, ki se dan-
danes vse bolj razvija.

ČAS JE ZA SLOVO…
To so naše osme in zadnje novičke. Skupaj smo bili tri leta, skozi celotni projekt, v obdobju 
izobraževanja preko spletne učilnice in študijskih obiskov. V zadnjih novičkah vam bomo 
predstavili dogodka za promocijo projekta, ki sta bila izvedena 30. maja 2018 v Torinu in 25. 
junija 2018 v Londonu.

PODROBNOSTI
Številka projekta: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Proračun: 343.510 EUR

URNIK
Datum začetka: 1. 9. 2015
Datum zaključka: 31. 08. 2018
Trajanje: 36 mesecev

TEME
• Mobilnost in transport
• Lokalni razvoj
• Usposabljanje in podjetništvo

ERASMUS+

Ključni ukrep:
Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo primerov dobrih 
praks
Ukrep:
Strateško partnerstva na 
področju izobraževanja in 
usposabljanja
Call: 
2015



PREDSTAVITVENI DOGODEK V TORINU
30. maja 2018 je v Torinu (Italiji) potekal prvi dogodek za 
promocijo dogodka, “Muoviamoci Bene. Forum nove 
mobilnosti v regiji Piedmont”. Pri organizaciji dogodka 
so sodelovali tudi Legambiente Piemonte in  Valle d’Aosta 
(http://www.legambientepiemonte.it/). Dogodek je bil dobra 
priložnost za diskusije o trajnostni mobilnosti s strokovnjaki, 
ki so predstavili neobjavljene rezultate svojih raziskav, kot tudi 
s podjetniki, združenji in prebivalci, katere zanimajo tovrstne 
teme. Skozi posamezne predstavitve so bile predstavljene 
dobre prakse trajnostne mobilnosti, sledile so razprave o 
bodočih zelenih rešitvah za posameznike, institucije in pod-
jetja. Deležniki se vse bolj zavedajo pomena mobilnosti kot 
enega izmed ključnih elementov dobrega počutja.
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V okviru dogodka je bil prvič prikazan zaključni filmček projekta S.T.R.E.E.T., ki je predstavil projekt v treh delih:
• spletno učilnico oz. platformo z vsebinami, delovanje in priložnosti;
• vtise iz študijskih obiskov v Londonu, Werfenwengu, na Bledu in v Torinu;
• priročnik oz. e-knjigo, ki predstavlja vse teme osnovnega in nadaljevalnega tečaja kot tudi primere dobrih praks 

posameznih partnerjev.



Po predstavitvi zaključnega filmčka so trije 
udeleženci izobraževanja S.T.R.E.E.T. predstavili 
svoje izkušnje projekta in primere dobrih praks 
videnih na štirih študijskih obiskih. Na novo 
pridobljena znanja, tudi iz vsebin objavljenih na 
platformi, so izkoristili za iskanje rešitev s področja 
trajnostne mobilnosti in zelenega turizma za 
Torino in regijo Piedmont.
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Alessandro Varalda je predstavil dva 
primera dobrih praks iz Werfenwenga 
(Avstrija) in Bleda (Slovenija).

Mariapaola Ritrovato je predstavila 
Strategijo londonskega transporta, ki 
poudarja pomen trajnostne mobilnosti 
in izvajanje intermodalnosti v smislu 
učinkovitosti, dostopnosti in kakovosti.

Giorgia Angelino Giorzet je 
predstavila nov koncept trajnostne 
mobilnosti, ki temelji na spremembi 
miselnosti: “od lastništva do uporabe”.

PREDSTAVITVENI DOGODEK V LONDONU

Drugi in zadnji predstavitveni dogodek 
je bil 25. junija 2018 v Londonu na UCL 
(University College London). Konferen-
ca z naslovom “Pametni transport za 
razvoj trajnostnega turizma” je bila 
razdeljena na dva dela. 

Po kratki predstavitvi podjetja EPN, an-
gleškega partnerja v projektu S.T.R.E.E.T. 
zadolženega za pripravo priročnika, je 
bila jutranja seja namenjena projektu 
S.T.R.E.E.T. in predstavitvi pametnega 
transporta za razvoj trajnostnega turiz-
ma. Predstavljeni so bili cilji projekta, ak-
tivnosti, rezultati s poudarkom na pred-
stavitvi priročnika. 
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Trije študentje, ki so bili izbrani s strani podjetja EPN (Ilaria Argiolas, Andrea Pinna and Sotiris Economou) na konferenci niso 
bili fizično prisotni. Svoje vtise in izkušnje so delili preko kratkih filmčkov, katere so posneli sami. 

Predstavitev projekta je potekala eno uro, kasneje so posamezniki predstavili še 
pametni transport in turizem. V okviru drugega dela so bili predstavljeni rezultati 
projekta »Mobilnost kot storitev (MaaS)«, osrednja tema projekta Horizon 
2020. V projektu je kot partner nastopal UCL (University College London). 
Predstavitev o inovativnih pristopih potovanja in transportne industrije kot 
posledica izboljšanih podatkov je med publiko sprožila razpravo o razumevanju 
sprememb in izzivov današnjega časa. Sledil je pregled razvoja sistemov za 
avtomatizirano izposojo koles mesta Bath, uvrščenega v UNESCO-v seznam 
kulturne dediščine, skozi projekt the FP7 CIVITAS RENAISSANCE. Predstavljene 
so bile koristi projekta sofinanciranega iz EU skladov, kjer so se poizkusne rešitve 
na področju trajnostne mobilnosti, izkazale kot storitev, ki je domačinom oz. 
obiskovalcem na voljo še leta po zaključku projekta. 

Ilaria Argiolas Sotiris Economou Andrea Pinna

Stefano Mainero

Giles Bailey
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Več informacij na: www.streetproject.eu         Poišči nas na Facebooku: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. Za vsebino odgovarjajo avtorji.

NASLEDNJI KORAKI
• Avgust 2018: razširitev interaktivnega priročnika, e-knjige, ki pokriva teme osnovnega in nadaljevalnega tečaja kot tudi primerov dobrih praks 

izbranih s strani partnerjev v projektu.
• 31. Avgust 2018: zaključek projekta S.T.R.E.E.T.

Tema popoldanskega dogodka je bila “Priložnosti financiranja iz EU 
skladov za pametni transport in trajnostni turizem”. Tekom dogodka so 
bili predstavljeni finančni instrumenti EU, ki so na voljo prebivalcem, podjetjem 
in univerzam, da bi dosegli cilje Europa 2020. Med njimi je bil predstavljena 
tudi shema Erasmus+, katerega cilje je zasledoval tudi projekt S.T.R.E.E.T. 
Nazadnje je bil predstavljen finančni instrument Horizon 2020, najobsežnejši 
in verjetno najbolj poznan finančni mehanizem EU. Za odobritev projektnih idej, 
ki kandidirajo na razpise Horizon 2020, morajo kandidati vlogo pripraviti po 
posebnih pravilih.




