
 

 

 

Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE 2014-2020  

Πρόσκληση: 4η Πρόσκληση/3.1 «Improving low-carbon economy policies»  
(Βελτίωση των πολιτικών οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) 

Τίτλος έργου: “enhanced sustainable mobility with MARketing TEChniques”  
 («Βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας με τεχνικές μάρκετινγκ»)  

Ακρωνύμιο: e- sMARTEC 

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα 

Περίληψη έργου: Το έργο e-smartec στοχεύει στην εύρεση και διάδοση καινοτόμων 
μέσων και εργαλείων για την αύξηση της συμμετοχικής συνιστώσας των σχεδίων 
βιώσιμης κινητικότητας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών 6 περιοχών στην Ευρώπη – 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Περιφέρεια Lazio – πόλη της Ρώμης 
(Ιταλία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Περιφέρεια Limburg (Ολλανδία) και Δήμος Venlo 
(Γερμανία). Οι εννέα (9) εταίροι του έργου "e-sMARTEC", που εκπροσωπούν 
δημόσιους φορείς, και ερευνητικά κέντρα, θα επιχειρήσουν να ανιχνεύσουν βέλτιστες 
πρακτικές από τον χώρο του marketing που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εμπλοκή 
πραγματικών χρηστών – αποδεκτών μέτρων που προκύπτουν από την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων (π.χ. σχέδια κινητικότητας, 
ανακύκλωση, βιωσιμότητα, τουρισμός, εκπαίδευση). Τεχνικές πληθοπορισμου, χρήση 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εξατομικευμένα κανάλια επικοινωνίας για την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, "Word of Mouth communication", 
"Wheel of Persuasion" & κλειστές συναντήσεις ανά κατηγορία χρηστών αποτελούν 
τεχνικές που θα εξεταστούν στο έργο με σκοπό την κατανόηση των δυνατοτήτων 
περαιτέρω αξιοποίησής τους και της αποτελεσματικότητά τους στην αύξηση της 
συμμετοχής των πολιτών και φορέων στην ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας. 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.621.975,00€ 

Προϋπολογισμός ΠΤΑ Κ.Μ.: 120.500,00€ 

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85% 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 01/08/2019 - 31/07/2022 (36 μήνες) 

Συμμετέχοντες Φορείς:  

1. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – (Centre for 
Research and Technology Hellas) - (Ελλάδα – Επικεφαλής Εταίρος) 

2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για Λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Regional Development Fund on behalf of the Region of Central 
Macedonia) - (Ελλάδα) 

3. Coventry University Enterprises Ltd - (Ηνωμένο Βασίλειο) 
4. Promotion of Operational Links with Integrated Services POLIS – (Βέλγιο) 
5. Link Campus University – (Ιταλία) 
6. Rome Mobility Agency – (Ιταλία) 
7. University of Žilina – (Σλοβακία) 
8. Municipality of Venlo – (Ολλανδία) 
9. Hessen Trade & Invest GmbH / Centre of Competence for Sustainable Urban 

Mobility (HTAI/CCSUM) - (Γερμανία) 
 

Website: http://www.interregeurope.eu/e-smartec/ 

http://www.interregeurope.eu/e-smartec/

