
Ve dnech 7. a 8. května se ve městě Bologna v Itálii poprvé setkali partneři 
projektu SMACKER. Toto setkání poskytlo příležitost devíti partnerům ze šesti 
evropských států (Itálie, Rakouska, Slovinska, České republiky, Maďarska, Polska) 
zahájit mezinárodní spolupráci a sdílet cíle a očekávání projektu.

Projekt SMACKER vede SRM Reti e Mobilità - dopravní instituce města a 
metropolitní oblasti Bologna - a projektu se účastní devět partnerů ze šesti 
evropských zemí. Projekt je financován celkovou částkou 2,1 mil EUR z programu 
CENTRAL EUROPE a během jeho implementace bude realizováno šest pilotních 
akcí, a to během tří let trvání projektu.

Projekt SMACKER řeší problematiku dopravy v periferních a venkovských oblastech 
a propaguje dopravní služby, které propojí místní a regionální dopravní systémy 
s hlavními dopravními tepnami a uzly; budou zaváděna "měkká" opatření (kampaně 
zaměřené na změnu chování cestujících) a pilotní projekty (služby pro mobilitu), 
které podpoří udržitelná řešení ve veřejné dopravě v oblastech s nízkou hustotou 
osídlení a periferiích.

Projekt SMACKER také podpoří řešení dopravní obsluhy na základě potřeb 
cestujících na místní úrovni. K tomu napomůže koordinovaný proces komunikace 
mezi klíčovými místními a regionálními partnery a motivační a podpůrné kampaně. 
Projekt tak přinese užitek místním obyvatelům, lidem dojíždějícím denně za prací, 
návštěvníkům a turistům.   

SMACKER představuje také synonymum pro inovace – díky podpoře využívání 
informačních technologií v dopravě.

Městská část Praha-Suchdol se v projektu zaměří na optimalizaci řešení příměstské 
dopravy s cílem omezit individuální dopravu z okolních obcí: podpora veřejné 
hromadné dopravy z přilehlé aglomerace, vypracování návrhu přestupního uzlu na 
MHD na okraji městské části (Výhledy), návrh řešení MHD a podpora cyklo a pěší na
území Suchdola, prověření možností využití inovativních technologií (carsharing, 
carpooling, apod). Zahájení pilotních akcí je v plánu v roce 2020.

Další informace: www.interreg-central.eu/smacker
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