Informacja Prasowa, 24 czerwca 2016
Spotkanie inauguracyjne projektu LAST MILE w Wiedniu
Jak pokonać problem 'ostatniej mili' w łańcuchu zrównoważonej podróży? Spotkanie inauguracyjne
w Wiedniu w dniu 27 czerwca 2016 roku oraz trzydniowa wizyta studialna we Wschodnim Tyrolu
oficjalnie rozpoczną działania w ramach 4,5-letniego, międzyregionalnego projektu “LAST MILE”,
którego celem jest poszukiwanie optymalnie dopasowanych rozwiązań dla zrównoważonej
mobilności.
Turystyka sukcesywnie zwiększa wykorzystanie samochodów osobowych, co powoduje negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Ponadto, dostępność do obszarów wiejskich i poruszanie się w ich
obrębie przy użyciu form zrównoważonego transportu publicznego oraz dostępność
niezmotoryzowanych form mobilności są często znacznie ograniczone. Projekt LAST MILE stawia sobie
za cel znalezienie zrównoważonych i elastycznych rozwiązań dla regionalnych systemów mobilności.
Ma na celu zapewnienie, by podróżujący rzeczywiście pokonywali ‘ostatnią milę’ w łańcuchu podróży
w sposób transportowo zrównoważony, przedstawiając jednocześnie mieszkańcom alternatywę
względem korzystania z prywatnych samochodów podczas ich dziennych wycieczek.
Projekt LAST MILE będzie wspierać regiony w tworzeniu optymalnie zaprojektowanych rozwiązań
dostosowanych do wielu typów użytkowników, stosujących instrumenty informacyjne zorientowane
na konkretne grupy docelowe, szukających powiązań z głównymi liniami i ośrodkami transportu
publicznego oraz wprowadzających niskoemisyjne, energooszczędne pojazdy, co będzie prowadzić do
zrównoważonych i finansowalnych systemów regionalnej mobilności.
Projekt LAST MILE jest finansowany w ramach Programu INTERREG EUROPA, opiera się na efektywnej
współpracy 7 partnerów i około 50 interesariuszy z 6 krajów z całej Europy, co zaowocuje wymianą
najlepszych praktyk, specjalistycznej wiedzy oraz możliwych do przetransferowania elastycznych
rozwiązań mobilności na obszarach wiejskich.
Spotkanie inauguracyjne projektu LAST MILE odbędzie się w dniu 27 czerwca w Wiedniu (Austria), w
siedzibie Agencji ds. Środowiska Austrii, która jest Liderem Projektu. Partnerzy projektu poświęcą
spotkanie w Wiedniu na omówienie najważniejszych kwestii mających wpływ na lokalne polityki
dotyczące regionalnego systemu transportu publicznego, a w szczególności systemów elastycznych.
Pierwszymi zadaniami projektu będą; przeanalizowanie regionalnych ram instytucjonalnych w celu
identyfikacji barier w każdym regionie, analiza aktualnego stanu technicznego regionalnych systemów
transportu publicznego a w szczególności systemów elastycznych, jak również wizyty studialne i
rozpoznanie przykładów najlepszych praktyk w regionach partnerskich. Wszystkie wspólne analizy i
regularne wymiany doświadczeń będą stanowić podstawę do opracowania regionalnych planów
działania, które będą wdrażane i monitorowane w drugim etapie projektu.

Po spotkaniu odbędzie się wizyta studialna, którą rozpocznie łączona (zrównoważona!) podróż
pociągiem z Wiednia do Wschodniego Tyrolu – z postojem w „Alpejskiej Perle” Werfenweng – a
następnie zwiedzanie przykładów dobrych praktyk w austriackim regionie partnerskim, w celu
zapoznania się z wyzwaniami i możliwościami wdrażania elastycznych rozwiązań mobilności w
turystyce.
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, jako Partner 7
Projektu LAST MILE odpowiedzialne jest za przygotowanie syntezy i rekomendacji w ramach projektu,
podsumowujących wyniki wspólnych analiz oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego
transportu publicznego. Pakiet „Synthesis & Recommendations” ma na celu m.in. sformułowanie
rekomendacji dla instytucji szczebla regionalnego, krajowego i europejskiego w kontekście najbardziej
pożądanych rozwiązań dla systemów elastycznego transportu.
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