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Το έργο SMARTA παρουσιάζει μια πολύ συναρπαστική 
ευκαιρία για την εννοιολόγηση, τον εντοπισμό και την 
πιλοτική εφαρμογή των «έξυπνων υπηρεσιών 
μεταφοράς» στις αγροτικές περιοχές. Το σχήμα των εταίρων 
του έργου μας στοχεύει στην κατανόηση της αγοράς και του 
πλαισίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και στην αξιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι βιώσιμες λύσεις κινητικότητας, με 
ανταπόκριση στη ζήτηση (on-demand) και με οχήματα από ανταπόκριση στη ζήτηση (on-demand) και με οχήματα από 
κοινού χρήσης, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
εμπειρίας μετακίνησης ενός αγροτικού πληθυσμού με 
διαφοροποιούμενα χαρακτηριστικά.

Η αποστολή μας

Οι υπηρεσίες δημοσίων συγκοινωνιών στις αγροτικές περιοχές στην 
Ευρώπη υφίστανται πιέσεις, λόγω του συνδυασμού παραγόντων όπως 
τα μέτρα λιτότητας, οι δημογραφικές μεταβολές και η ελλιπής 
συνδεσιμότητα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών. Η απουσία ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών 
κινητικότητας έχει ως αποτέλεσμα οι αγροτικές περιοχές να εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από το αυτοκίνητο. Αναπόφευκτα όσοι δε διαθέτουν 
αυτοκίνητο εξαρτώνται από άλλους για τις μετακινήσεις τους, με αυτοκίνητο εξαρτώνται από άλλους για τις μετακινήσεις τους, με 
συνέπεια τις περιορισμένες δυνατότητες ενεργού συμμετοχής τους 
στην κοινωνία.

Το SMARTA είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών που επικεντρώνεται στον 
τρόπο αξιοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών και λύσεων 
κινητικότητας στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και στη διερεύνηση 
τρόπων υποστήριξης της βιώσιμης «διαμοιραζόμενης» 
κινητικότητας που διασυνδέεται με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το ευρύτερο πλαίσιο
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Το σχήμα των εταίρων

• να αναλύσει τις προκλήσεις της κινητικότητας στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 
και του πλαισίου πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων κρατών του Ε.Ο.Χ., του 
Καναδά και της Αυστραλίας)
 
•  να προσδιορίσει τις τρέχουσες και αναδυόμενες καλές πρακτικές  σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (και τις τρίτες 
χώρες) και το διαφορετικό επίπεδο καινοτομίας

••  να εργαστεί με  περιοχές πιλοτικών εφαρμογών σχετικών με την αγροτική κινητικότητα, προσφέροντας 
βοήθεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη

• να παρακολουθήσει τις πτυχές των πιλοτικών εφαρμογών ως προς τη λειτουργία και τις επιδόσεις σε 
συνεχή βάση και να αξιολογήσει τα πιλοτικά αποτελέσματα

•  να αξιοποιήσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις πιλοτικές περιοχές εντός του ευρύτερου πλαισίου, του 
πλαισίου της πολιτικής και των πρακτικών της αγροτικής κινητικότητας στην Ευρώπη και τις δυνατότητες για την 
ευρύτερη εφαρμογή της αγροτικής κινητικότητας

•• να μοιραστεί και να συζητήσει  με τα εμπλεκόμενα μέρη τις αποκτηθείσες γνώσεις, τα αποτελέσματα και τις 
συστάσεις πολιτικής

•  να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη «διαμοιραζόμενη» 
κινητικότητα που διασυνδέεται με τις δημόσιες συγκοινωνίες στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές
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Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα ενισχύσουν την κατανόηση της προσέγγισης, των αποτελεσμάτων και των 
παραδοτέων του έργου, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης εργαλείων διάχυσης και επικοινωνίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, το σχήμα των 
εταίρων  θα δημιουργήσει ένα δίκτυο σχετικών εμπλεκόμενων μερών και ενδιαφερομένων που θα βοηθήσουν 
στην επικύρωση των ευρημάτων και θα μοιραστούν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους.

3. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αγροτική κινητικότητα

Κατά τη διάρκεια του έργου, το σχήμα των εταίρων θα συνεργαστεί με  περιοχές πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες θα 
αφορούν σε πραγματικές υπηρεσίες σε αγροτικές τοποθεσίες. Εκεί θα δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις υπηρεσιών 
«διαμοιραζόμενης» κινητικότητας. Οι περιοχές θα λάβουν εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια για τις διάφορες πτυχές της 
πιλοτικής εφαρμογής και το σχήμα των εταίρων θα παρακολουθεί τη λειτουργία, τις επιδόσεις και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πιλοτική υπηρεσία είναι βιώσιμη και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.

2. Εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα

Η «Έκθεση Διερεύνησης και Μεθοδολογίας» (Scoping Report ) του έργου SMARTA θα αποτελέσει βασική πηγή 
αναφοράς για τα εμπλεκόμενη μέρη, ευρωπαϊκά και παγκοσμίως, τα οποία αναζητούν μια  συνολική εικόνα της 
τρέχουσας κατάστασης για τη βιώσιμη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Θα προσδιορίσει 
ένα όραμα για τους μελλοντικούς «τομείς έξυπνων αγροτικών μεταφορών» καθώς και τεχνικές λύσεις που μπορούν 
να εφαρμοστούν και θα αναπτύξει μια συγκροτημένη μεθοδολογία που θα δείχνει το πώς θα μπορούν να 
εξετάζονται οι διάφορες δυνατές «έξυπνες» λύσεις μεταφοράς στο πλαίσιο πιλοτικών πρωτοβουλιών 

1. Ανάλυση της αγροτικής κινητικότητας
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Το σχήμα εταίρων του έργου SMARTA θα ήθελε να σας προσκαλέσει να υποβάλετε 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη - και πέραν 
αυτής  - για τη βελτίωση των υπηρεσιών κινητικότητας για τον αγροτικό πληθυσμό 
και την προσβασιμότητα στις αγροτικές περιοχές. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ: 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!
 



«Η ευθύνη για τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους συγγραφείς. Δεν 
αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και 
οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ’ ονόματός τους είναι 
υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό».

Αν ενδιαφέρεστε για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου SMARTA, μπορείτε να παρακολουθήσετε 
μία από τις ειδικές «συναντήσεις εργασίας» (workshop). Η ομάδα του έργου θα διοργανώσει δύο ειδικές 
συναντήσεις εργασίας «εμπλεκόμενων μερών» στις οποίες θα προσκληθούν οι εμπλεκόμενοι στην κινητικότητα 
για να βρεθούν μεταξύ τους, να ακούσουν, να συζητήσουν και να παράσχουν τις απόψεις και τις συστάσεις τους 
σχετικά με τη γνώση που συγκεντρώθηκε, τα αποτελέσματα και τις προκαταρκτικές συστάσεις πολιτικής που 
προκύπτουν από τις κύριες δραστηριότητες του έργου. Οι συναντήσεις εργασίας θα σχεδιαστούν με τρόπο
ώστε να είναι ανοιχτές και διαδραστικές, για να παράγεται προστιθέμενη αξία από τηνώστε να είναι ανοιχτές και διαδραστικές, για να παράγεται προστιθέμενη αξία από την
ταυτόχρονη συνάντηση ατόμων με ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμης εμπειρίας στον τομέα.

Οι συναντήσεις εργασίας αναμένεται να επισκοπήσουν πολλαπλά
θέματα πολιτικής, πρακτικής, υπηρεσιών και καινοτομίας,
όλα μέσα σε ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τις
ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων και
τη ζωή των ανθρώπων που
ζουν σε αυτές. ζουν σε αυτές. 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (WORKSHOPS) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMARTA! 


