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projekt SMACKER
Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to
Embrace peripheral and Rural areas
SMACKER je triletni projekt, v katerem sodeluje
devet partnerjev iz šestih evropskih držav in ga
koordinira SRM Reti e Mobilità, uprave za javni
promet metropolitanskega območja Bologne.
Projekt, sofinanciran s strani Evropske unije v
skupni višini 2,1 milijona EUR, se osredotoča na
spodbujanje
storitev
odzivnega
potniškega
prometa in mobilnosti, povezovanje lokalnih in
regionalnih prometnih sistemov z jedrnimi koridorji
EU in prometnimi vozlišči, ter s spodbujanjem ljudi
k uporabi storitev javnega prevoza.
SMACKER se je začel aprila 2019, trenutno pa teče
četrto obdobje projekta. Šest projektnih pilotnih
aktivnosti se izvaja v tesnem sodelovanju z
lokalnimi forumi za mobilnost (LMF), ki združujejo
deležnike na projektnih območjih: 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.
Slovenski pilot, ki sledi ciljem zastavljenim v
Celostni prometni strategiji Mestne občine Murska
Sobota, uvaja storitev odzivnega javnega
potniškega prometa za izboljšanje mobilnosti
prometa prebivalcev in turistov na območju Murske
Sobote in Pomurja.

Začetek
testiranja
storitve,
poimenovane
»Responsibus«, je bil preložen zaradi ukrepov
povezanih z omejevanjem epidemije COVID-19 in
posledičnih omejitev izvajanja javnega potniškega
prometa.
Funkcije storitve,
zasnovane v
sodelovanju z regijskim forumom mobilnosti LMF,
prevoznikom in operaterjem, omogočajo njeno
aktiviranje takoj, ko bo Vlada RS sprostila ukrepe
omejevanja zbiranja in organiziranja prireditev.
»Responsibus« bo ponujal tudi IT-rešitev, ki
omogoča spletno rezervacijo DRT prevoza s
pomočjo aplikacije. MO Murska Sobota je v
sodelovanju z Univerzo v Mariboru prav tako
pripravila komunikacijsko kampanjo, da bo storitev
ustrezno oglaševana in dostopna za uporabnike.
10. novembra 2020 smo izvedli SMACKER
znanstveno srečanje, ki je zaradi omejitev
povezanih s COVID-19 potekalo kot spletni seminar,
kjer je sodelovalo več kot 80 posameznikov.
Udeleženci so imeli priložnost razpravljati
odzivnem prometu na podeželskih in primestnih
območjih ter se učiti na predstavljenih primerih. V
okviru seminarje je bilo izvedeno tudi prvo
srečanje razširjenega programa prenosa znanja
(ETP), kamor so se vključili zainteresirani sledilci,
da bi razvili akcijski načrta za uvedbo ali razširitev
odzivnega javnega prometa.

•

Projektni partnerji SMACKER so se 20. novembra 2020 »virtualno« sestali
na četrtem plenarnem zasedanju in usmerjevalnem odboru.

•

Komunikacijsko gradivo SMACKER vključuje infografike, e-novice, brošuro
in vmesno sporočilo za javnost, ki jih lahko prenesete v rubriki
PUBLICATIONS – WPC na povezavi www.interreg-central.eu/SMACKER

•

Vse informacije o prvem znanstvenem dogodku SMACKER novembra 2020
in video so na voljo na
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER/SMACKER-(ex)-Maribor-scientific-event--.html
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