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Leírás:
A városi térségek, különösen a nagyvárosi régiók közlekedése torlódásokat és ezáltal hatalmas károsanyag
kibocsátást okoz, ami óriási kihívást jelent az illetékes hatóságoknak az egészséges lakókörnyezet és a vonzó
vállalkozási környezet megteremtése szempontjából. Így a SMART-MR projekt általános célja a helyi és regionális
önkormányzatok támogatása a közlekedéspolitikájuk fejlesztése, rugalmas, alacsony károsanyag-kibocsátású
közlekedés és mobilitás eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések megtétele érdekében. Ahhoz, hogy
megoldjuk ezt a problémát, 8 nagyvárosi régió (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Ljubljana, Róma, Porto és
Barcelona) 10 projekt partnere megosztja egymással tapasztalatait a közlekedés és mobilitás tervezésének
kérdéseiben 7 egymással tematikusan összefüggő szakmai workshop keretében. A partnerek minden
workshophoz kapcsolódóan összeállítanak egy szakmai helyzetértékelést, összegyűjtik a jó gyakorlatokat és
szakmai látogatásokat is szerveznek. A megbeszéléseken bemutatják és megvitatják a gyakorlati tapasztalatokat,
valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg. A SMART-MR a projekt eredményein keresztül (pl. a
nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések összefoglalója,
kiválasztott jó gyakorlatok leírása, szakpolitikai ajánlások) valamint tájékoztató rendezvények segítségével (pl.
politikai ülés, záró konferencia, regionális partnertalálkozók) járul hozzá az Európa 2020 célok eléréséhez, a
kohéziós politikához, és az Interreg Europe programhoz az irányító hatóságok, helyi és regionális hatóságok új
közlekedési és mobilitási stratégiák megalkotásában való támogatásával.
A projektben résztvevő nagyvárosi régiók akcióterveket készítenek elő és hajtanak végre, hogy fejlesszék a
közlekedéspolitika és a 8 szakpolitikai eszköz megvalósítását az alábbi témákban:
o integrált közlekedési vagy fenntartható városi mobilitási tervek elkészítése;
o alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedésfejlesztés megvalósítása intermodális csomópontok és
állomás melletti várostérségek létrehozatala formájában;
o érintettek bevonása a projekt tevékenységekbe, az akciótervek kifejlesztésébe és megvalósításába.
A BKK a projekt során olyan innovatív társadalmi és intézményrendszeri egyeztetési módszertant és eszközöket
fog kidolgozni és tesztelni, amelyek segíteni fogják az IKOP által finanszírozott projektek tervezését,
megvalósítását, és átadás utáni nyomon követését. A módszertan és az eszközök sikeres alkalmazása esetén a
jövőben minden budapesti lakos és intézmény hozzájárulhat a Balázs Mór Terv célkitűzéseinek
megvalósulásához. A projekthez kapcsolódó legfrissebb hírek:
 http://www.interregeurope.eu/smart-mr/



http://bkk.hu/2016/09/az-europai-bizottsag-kozlekedesi-biztosa-latogatta-meg-a-smart-mr-projektljubljanai-talalkozojat/

