
 
Tisková zpráva:  

Projekt SMACKER je   

v polovině realizace 
Listopad 2020 

Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to 

Embrace peripheral and Rural areas 
 

Projekt SMACKER (akronym pro „Měkká opatření a aktivity na podporu změny chování a znalostí v periferních  

a venkovských oblastech) je zaměřen na propagaci DRT (poptávkové dopravy) a služeb mobility v oblastech s nízkou 

hustotou obyvatel, integraci místních a regionálních dopravních systémů s hlavními koridory EU a dopravními uzly. 

Zároveň usiluje o zvýšení motivace cestujících využívat veřejnou hromadnou dopravu namísto osobních aut. 

Projekt v délce trvání 3 roky a s rozpočtem 2,1 milionů EUR vede italská instituce - SRM „Reti e Mobilità“ (organizátor 

veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna), a účastní se jej devět partnerů z šesti evropských zemí. 

SMACKER je v této chvíli v polovině období své realizace, přičemž probíhá integrace tzv. „měkkých“ opatření (např. 

kampaně na podporu změny chování) a „tvrdých opatření“ (např. pilotní služby mobility) v regionech všech 

projektových partnerů. K dosažení svých cílů využívá čtyři základní pilíře: Understanding (chápání, osvojení znalostí), 

Participation (účast), Actions (aktivity), Innovation (inovace). 

První odborná akce SMACKER, původně plánovaná v Mariboru (Slovinsko), proběhla 10. listopadu formou webináře kvůli 

pandemii COVID-19 a následným restrikcím spojeným s cestováním a osobními kontakty. Zúčastnilo se více než 80 lidí 

z mnoha evropských zemí, Austrálie a Karibiku. Partneři projektu, řečníci a účastníci měli možnost diskutovat DRT 

témata ve venkovských a periferních městských oblastech a učit se z cenných zkušeností získaných v Evropské unii a 

mimo EU. Účastníci byli seznámeni s pilotními aktivitami, které probíhají v šesti středoevropských zemích. Externí 

odborníci a členové expertního týmu projektu SMACKER tzv. “SMACKER Quality Partnership for a seamless Mobility 

governance (SQPM)” sdíleli své znalosti a zkušenosti se zainteresovanými subjekty z uvedených regionů. 

Šest pilotních projektů probíhá ve spolupráci s místními fóry pro mobilitu (Local Mobility Forum, LMF), které zahrnují 

samosprávy, odborné instituce, odborníky a uživatele v jednotlivých regionech: Apeninský poloostrov v Itálii, město 

Gdynia v Polsku, městská část Praha – Suchdol v České republice, venkovská oblast Pomurska ve Slovinsku, město 

Budapešť v Maďarsku a východní Tyrolsko v Rakousku. 

Projektové aktivity umožňují postupně implementovat společný návrh služeb mobility, na kterém se podílí místní a 

krajské samosprávy a další zainteresované subjekty. Cílem je podpořit používání nových služeb mobility 

prostřednictvím motivačních kampaní. Tyto aktivity budou mít přínos zejména pro rezidenty, dojíždějící a turisty. 

Kompletní informace a aktuality naleznete na: www.interreg-central.eu/smacker 
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