
Sustainable shared mobility interconnected 
with public transport in European rural areas 
(developing the concept of 'smart rural 
transport areas' (SMARTA))

www.ruralsharedmobility.eu 

proiectul
SMARTA



Proiectul SMARTA reprezintă o oportunitate aparte de a 
conceptualiza, identifica și testa „servicii inteligente de 
transport” pentru zonele rurale. Consorțiul își propune să 
înțeleagă piața și cadrul de desfășurare din fiecare țară 
europeană și să evalueze modul în care soluțiile de 
mobilitate durabile, cu utilizare în comun (shared) și la cerere 
(on-demand) pot contribui la îmbunătățirea experienței de 
călătorie pecălătorie pentru diverse grupuri de populație rurală.

Misiunea noastră

Serviciile de transport public rural din Europa sunt sub 
presiunea unei multitudini de factori, incluzând măsuri de 
austeritate, schimbări demografice și conectivitatea 
redusă a infrastructurilor de transport și telecomunicații. 
Lipsa unei oferte variate de servicii de mobilitate face ca 
zonele rurale să fie foarte dependente de automobilul 
privat, rezultatul inevitabil fiind acela că locuitorii care nu 
dedețin automobile proprii sunt dependenți de ceilalți locuitori 
pentru a se putea deplasa, ceea ce rezultă în posibilități 
reduse de a participa activ în societate.
SMARTA este un proiect cu o durată de 30 de luni, care se 
concentrează pe modul în care pot fi utilizate în mod 
avantajos politicile și soluțiile de mobilitate puse în practică 
în zonele rurale europene și care explorează modalități de 
susținere a unor moduri de deplasare în comun (shared) 
durabile și interconectate cu transportul public.
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Consorțiul

• Analizeze provocările mobilității în zonele rurale, inclusiv piața și contextul de politici publice din toate
 țările UE (plus câteva state membre ale SEE , Canada și Australia)

•  Identifice bunele practici, existente sau emergente, din toate statele membre ale UE (și din țări terțe),
 precum și nivelul de inovare aferent fiecărei țări

• Lucreze cu proiecte pilot care testează soluții de mobilitate rurală, oferind asistență, servicii
de consultanță și suport tehnic
  
• Monitorizeze continuu proiectele pilot, în special din perpectiva operațională și a performenței,
precum și să evalueze rezultatele proiectelor pilot. 

• Pună cunoștințele dobândite în urma testărilor pilot în cadrul mai larg de politici și practici de
mobilitate rurală în Europa și să evidențieze potențialul de aplicare a acestora pe scară largă

• Disemineze și să discute cunoștințele dobândite, rezultatele și recomandările cu părțile
interesate relevante 

•• Dezvolte și să implementeze o campanie de conștientizare cu privire la mobilitatea durabilă,
rezultată din utilizarea în comun a diverselor moduri de transport (shared) și interconectată cu
transportul public pentru zonele rurale europene.

CONSORȚIUL NOSTRU  ÎȘI PROPUNE SĂ:



Activitățile pentru creșterea gradului de conștientizare vor spori înțelegerea în ceea ce privește abordarea, rezultatele 
și recomandările proiectului, prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente de diseminare și comunicare, inclusiv 
pliante, broșuri, site web și prezență pe social media. Mai mult, consorțiul va construi o rețea de actori relevanți, 
interesați în ajutarea validării rezultatelor și a împărtășirii opiniilor, experiențelor și nevoilor lor.

3. Creșterea gradului de conștientizare privind
mobilitatea rurală

Pe parcursul proiectului, consorțiul va lucra cu proiecte pilot care testează servicii concrete în zonele rurale în care soluții ino-
vatoare pentru utilizarea in comun a diverselor moduri de transport (shared) vor fi testate. Proiectele vor primi asistență teh-
nică specializată pentru diferite aspecte ale testării pilot, iar consorțiul va monitoriza funcționarea, performanța și evaluarea re-
zultatelor pentru a se asigura că serviciul este durabil și poate fi extins la scară mai mar

2. Îmbunătățirea cunoștințelor privind mobilitatea durabilă

Raportul SMARTA care definește cadrul de acțiune pentru mobilitatea rurală (Scoping Report) va deveni o referință im-
portantă pentru actorii relevanți europeni și globali care caută o imagine cuprinzătoare a practicilor de ultimă oră în 
domeniul mobilității durabile din zonele rurale europene. Acesta va defini o viziune pentru viitoarele „zone inteligen-
te de transport rural” și soluții tehnice care pot fi implementate și va dezvolta o metodologie robustă pentru a arăta 
cum va fi testat acest „potențial” inteligent în inițiative pilot.

1. Analiza mobilității rurale

DESPRE CE
ESTE
SMARTA?



Sustainable shared mobility interconnected 
with public transport in European rural areas 
(developing the concept of 'smart rural 
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„Responsabilitatea pentru informațiile din acest pliant aparține în totalitate autorilor. Acestea nu reflectă în mod 
necesar opinia oficială a Uniunii Europene. Instituțiile și organismele Uniunii Europene și persoanele care le 
reprezintă nu sunt responsabile pentru modul în care ar putea fi utilizate informațiile conținute de acest 
document.”

ConsorțiulSMARTAdoreștesăvăinvitesănominalizațicazuriinteresantedebunepracticidin
întreagaEuropă–șinunumai–careauconduslaîmbunătățireaserviciilordemobilitate
pentrupopulațiaruralășiaaccesibilitățiizonelorrurale.

Studiile de caz de bună practică pot include:

• Soluții de mobilitate concepute pentru a deservi în treaga populație și în mod special grupurile de utilizatori
vulnerabili
• Tehnologii care permit o planificare mai eficientă a călătoriilor
• Soluții de transport disponibile în stațiile de autobuz/tren pentru conectivitatea ultimului segment (last mile)
• Moduri active, inclusiv sisteme pentru utilizarea în comun a bicicletelor și a bicicletelor electrice (bike sharing)
• Sisteme și soluții de transport • Sisteme și soluții de transport adaptate nevoilor comunității (community-based)
• Soluții de bună organizare instituțională care facilitează mobilitatea rurală durabilă
• Noi concepte și soluții de afaceri pentru îmbunătățirea accesibilității zonelor rurale
• Campanii inovatoare de marketing

Pentru a trimite nominalizări, vă rugăm să ne contactați sau să accesați site-ul SMARTA –
www.ruralsharedmobility.eu.

IMPLICAȚI-VĂ: 
ÎMPĂRTĂȘIȚICELEMAI
BUNEPRACTICIDE
MOBILITATE!

Dacă sunteți interesat de activitățile și rezultatele proiectului SMARTA, puteți participa la unul dintre atelierele 
noastre tematice. Echipa de proiect va organiza două ateliere dedicate părților interesate, la care vor fi invitați 
actorii locali și europeni activi în domeniul mobilității pentru a asculta, a dezbate și a oferi perspective și 
recomandări cu privire la cunoștințele colectate, rezultatele și recomandările provizorii rezultate în urma 
realizării principalelor activități din proiect. Atelierele vor fi organizate într-un format deschis și interactiv,
astfel încât să se obțină rezultate valoroase în urma punerii laolaltă a vastei experiențe din domeniu.

Este de așteptat Este de așteptat ca atelierele să abordeze mai multe teme ce țin de politici
publice, practici, servicii și inovare, toate într-un cadru
care recunoaște nevoile comunităților rurale și viața
oamenilor care fac parte din acestea.

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA ATELIERELE SMARTA!
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