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Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to
Embrace peripheral and Rural areas
V projektu SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural
areas) se ukvarjamo z mobilnostjo na podeželskih in redkeje poseljenih območjih. Za povečanje mobilnosti prebivalstva
preizkušamo inovativne storitve odzivnega javnega potniškega prometa ter spodbujamo in ozaveščamo ljudi o trajnostnih
načinih mobilnosti. Triletni projekt SMACKER sofinancira Evropska unija v skupni višini 2,1 milijona EUR in se izvaja pod
vodstvom organizacije SRM Reti e Mobilità (upravljalec javnega potniškega prometa v Bologni).V projektu sodeluje devet
partnerjev iz šestih evropskih držav.
Izvajanje projekta SMACKER se preveša v drugo polovico in tako nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti, ki spodbujajo ljudi
k spremembi vedenja pri izbiri prevoza ter večji uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.
V mesecu novembru smo izvedli prvi znanstveni dogodek projekta SMACKER, ki je zaradi ukrepov za omejevanje
epidemije COVID-19 v celoti potekal na spletu. Namesto v Mariboru smo se srečali v spletnem seminarju posvečenem
mobilnosti na podeželju in redkeje poseljenih območjih ter storitvam odzivnega potniškega prometa. Seminarja se je
udeležilo več kakor 80 udeležencev iz številnih evropskih držav, pridružili so se nam tudi iz Avstralije in Karibov. Kljub
spletni izvedbi so projektni partnerji, predavatelji in udeleženci lahko izmenjali poglede in razmišljanja o odzivnem
potniškem prometu ter se učili iz izkušenj drugih. V sodelovanju s člani strokovne SMACKER posvetovalne skupine so bile
izvedene tematske sekcije namenjene predvsem deležnikom iz regij Srednje Evrope, da bi le-ti lahko lažje in učinkoviteje
pripravljali in izvajali ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V okviru spletnega seminarja so partnerji predstavili
pilotne aktivnosti, ki so tik pred pričetkom izvajanja.
V projektu SMACKER bomo v šestih regijah kmalu pričeli izvajati pilotne aktivnosti, ki so bile izoblikovane skozi Lokalne
Forume Mobilnosti (LMF) v katerih sodelujejo predstavniki lokalnih in regionalnih javnih uprav, predstavniki prebivalcev
ter drugi deležniki. Pilotne aktivnosti bodo izvedene v Apeninski regiji (IT), mestu Gdynia (PL), občini Praha-Suchdol (CZ),
v Pomurju (SI), Budimpešti (HU) ter na gorskem območju Vzhodno-Tirolske regije (AT).
V projektnih aktivnostih nenehno zasledujemo načelo sooblikovanja storitev mobilnosti skozi vključevanje lokalnih in
regionalnih skupnosti ter drugih deležnikov s končnim ciljem uporabe novih prevoznih storitev oziroma tajnostnih načinov
mobilnosti. Neposredni upravičenci vseh ukrepov so prebivalci, dnevni migranti in turisti.
Za več informacij obiščite www.interreg-central.eu/smacker
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