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Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to
Embrace peripheral and Rural areas
Projekt SMACKER byl zahájen v roce 2019 s cílem zlepšit mobilitu v periferních a venkovských oblastech ve střední Evropě.
Projekt byl postaven na čtyřech pilířích - Understanding (osvojení znalostí), Participation (účast), Actions (aktivity),
Innovation (inovace). Díky průběžné mezinárodní spolupráci šest místních komunit v šesti pilotních regionech mělo možnost
navrhnout služby mobility na základě skutečných potřeb uživatelů ve spolupráci s místními partnery a dalšími
zainteresovanými subjekty.
Projekt s celkovým rozpočtem 2,1milionů eur probíhal pod vedením italské instituce SRM „Reti e Mobilità“ (organizátor
veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna) a zúčastnilo se jej devět partnerů ze šesti evropských zemí.
SMACKER přispěl k rozvoji poptávkové dopravy (DRT) a služeb mobility v oblastech s nízkou hustotou obyvatel
a příměstských aglomeracích a k propojení místních systémů do transevropské dopravní sítě. Zároveň byly připraveny
a implementovány kampaně na podporu změny chování k většímu využívání veřejné hromadné dopravy namísto aut. Šest
pilotních akcí bylo realizováno ve spolupráci s místními fóry pro mobilitu (Local Mobility Forum, LMF), kde se potkávaly
samosprávy, odborné instituce, odborníci a uživatelé 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.
SMACKER měl velký přínos také pro dalších deset institucí v rámci tzv. Enlarged Transfer Programme. Zapojeným regionům
byla poskytnuta odborná podpora při přípravě akčních plánů k zavádění / zkvalitnění služeb DRT, přičemž byly využity
zkušenosti a know-how projektu SMACKER.
Po třech letech intenzivní práce se podařilo úspěšně zdolat překážky způsobené pandemií COVID-19, která sice zdržela
některé aktivity, ale neohrozila naplnění cílů projektu. SMACKER sice končí 30. června 2022, avšak výstupy z projektu
zůstanou veřejně přístupné. Osvědčené postupy a návody pro změnu chování a chytrou mobilitu jsou přizpůsobeny pro
uživatele, poskytovatele služeb veřejné hromadné dopravy, politické instituce, podnikatele a firmy a uloženy v tzv. Toolboxu
www.smacker-toolbox.eu .
Klíčové výstupy a výsledky projektu byly představeny na závěrečné konferenci SMACKER, která se konala ve Vídni 24. května
2022. Této veřejné akce se zúčastnilo více než 60 lidí z několika evropských zemí. Partneři projektu, řečníci a účastníci měli
možnost diskutovat a analyzovat výsledky šesti pilotních akcí a deseti ETP projektů díky zapojení kvalifikovaných aktérů a
členů expertní skupiny SMACKER Quality Partnership for seamless Mobility Governance.
Kompletní informace jsou přístupné na www.interreg-central.eu/smacker
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