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SMACKER - Soft Measures & Actions for behavioural Change and
Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas
Z namenom izboljšanja mobilnosti na podeželskih in obrobnih območjih Srednje Evrope se je v letu 2019 začel izvajati
projekt SMACKER. Preizkušene so bile inovativne storitve odzivnega javnega potniškega prometa ter izvedene dejavnosti
za spodbujanje in ozaveščanje ljudi o trajnostnih načinih mobilnosti.
Skozi interaktivno transnacionalno sodelovanje so lokalne skupnosti na šestih pilotnih območjih v sodelovanju z lokalnimi
deležniki in prebivalci preoblikovale prevozne storitve tako, da se bolje prilagajajo dejanskim potrebam uporabnikov.
Le-to je bilo doseženo skozi proces sooblikovanja v okviru delovanja lokalnih forumov za mobilnost (LMF), ki so vključevali
institucije, različne deležnike ter strokovnjake na vsakem izmed šestih pilotnih območij: Apeninska regija v Italiji, mesto
Gdynia na Poljskem, občina Praha–Suchdol na Češkem, podeželsko območje pomurske regije v Sloveniji, mesto
Budimpešta na Madžarskem in gorsko območje vzhodno-tirolske regije v Avstriji. Dodatnih deset regij sledilk se je
vključilo v razširjen program prenosa znanja, v katerem so s pomočjo strokovnjakov in SMACKER partnerjev pripravile
akcijske načrte za razvoj/izboljšanje storitev odzivnega prevoza na svojih območjih.
Po letih intenzivnega dela in uspešnem premagovanju izzivov, ki jih je povzročila epidemija COVID19, zaradi katere so
se nekatere dejavnosti upočasnile oziroma zamaknile, so bili cilji projekta doseženi. Pot projekta SMACKER se tako
končuje, dediščina in spoznanja projekta pa bodo še naprej javno dostopni v zbirki dobrih praks in smernicah za
spremembo vedenja in pametno mobilnost, ki so prilagojene uporabnikom, ponudnikom javnih prevoznih storitev,
organom upravljanja ter podjetjem in ustanovam. Vse našteto je zbrano v zbirki orodij, dostopni na spletni strani
www.smacker-toolbox.eu.
Rezultati projekta so bili predstavljeni na zaključni konferenci projekta SMACKER, ki je potekala 24. maja 2022 na Dunaju
(Avstrija). Na dogodku je več kakor 60 udeležencev iz različnih evropskih držav razpravljalo o rezultatih šestih pilotnih
projektov SMACKER in desetih pokrajin sledilk ETP ter prisluhnilo analizam strokovnjakov, zbranih v Partnerstvu SMACKER
za celostno upravljanje mobilnosti.
Triletni projekt SMACKER, sofinanciran s strani Evropske unije v skupni višini 2,1 milijona EUR, je izvajalo devet
partnerjev iz šestih evropskih držav pod vodstvom organizacije SRM Reti e Mobilità (upravljavec javnega potniškega
prometa v Bologni).
Za več informacij obiščite www.interreg-central.eu/smacker
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