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SEEMORE implementation regions
Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου!

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το έργο Seemore
στην Ελληνική γλώσσα δείτε:
Κατάλογος Μέτρων Seemore
Εγχειρίδιο Στρατηγικής Seemore
Εθνικός Οδηγός Seemore της Κύπρου
Το περιφερειακό μας blog στην ιστοσελίδα
του Seemore

Η ιστοσελίδα μας:
http://www.seemore-project.eu/index.php?id=2629
Μαρία Στυλιανού Μιχαηλίδου
m.stylianou@limassolchamber.eu
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Το έργο SEEMORE έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια
για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2012
μέχρι τον Μάρτιο 2015.
Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των
συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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Επαγγελματίες από άλλες περιοχές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ενδιαφέροντα
αποτελέσματα του έργου στην ιστοσελίδα www.seemore-project.eu

Πρακτικά μαθήματα για την αειφόρο διακίνηση τουριστών

see more
Συνεργασία μεταξύ του τουριστικού τομέα και
του τομέα διακίνησης
Η δημιουργία τοπικών ομάδων εργασίας με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων
μερών από τους τομείς του τουρισμού και της διακίνησης, υπήρξε η βάση για την επιτυχία
του SEEMORE. Οι ομάδες εργασίας συζήτησαν τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση
των δράσεων για διαχείριση της κινητικότητας στον τουρισμό. Αυτή η συνεργασία
συνεχίζεται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Μαθαίνοντας από δύο περιόδους υλοποίησης
δράσεων αειφόρου κινητικότητας
• Ελκυστικές επιλογές αειφόρου
κινητικότητας κάνουν ένα τουριστικό
προορισμό πιο ανταγωνιστικό.
• Η εμπλοκή τοπικών ενδιαφερόμενων
μερών μπορεί να αυξηθεί μέσω της
διοργάνωσης διαδραστικών σεμιναρίων
και της επικοινωνίας των πρώτων θετικών
αποτελεσμάτων.
• Η βελτίωση της κινητικότητας
τουριστών, οδηγεί επίσης σε καλύτερο
επίπεδο υπηρεσιών για τους ντόπιους.
• Ο επιτυχημένος συνδυασμός μεταξύ
κινητικών επιλογών, αναδυόμενων
τεχνολογιών και ιδιωτικών επενδύσεων
παρέχει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Τοπικές δράσεις SEEMORE
Οι οκτώ περιοχές SEEMORE έχουν υλοποιήσει μια
σειρά από 179 τοπικές δράσεις, που
περιλαμβάνουν:
• Επικοινωνιακές εκστρατείες: προωθητικές ταινίες,
φωτογραφικοί διαγωνισμοί, διαφημιστικές
πινακίδες και εκδηλώσεις για το κοινό.
• Πακέτα κινητικότητας για τουρίστες:
συνδυασμένη κινητικότητα και τουριστικές
πληροφορίες σε διαφορετικές μορφές και
γλώσσες.
• Βελτιωμένες επιλογές διακίνησης: νέες διαδρομές
δημόσιας συγκοινωνίας, ποδήλατα, διακίνηση
ποδηλάτων σε τραίνα και λεωφορεία,
ποδηλατικές και περιπατητικές διαδρομές.
• Ολοκληρωμένα προϊόντα: συνδυασμένα
εισιτήρια με εκδηλώσεις, χώροι ενδιαφέροντος
και δημόσιες συγκοινωνίες, ακουστικοί οδηγοί,
ψηφιακοί σχεδιαστές ταξιδιών.
• Ολοκληρωμένος σχεδιασμός: πρωτόκολλα για
ανταλλαγή πληροφοριών, στρατηγική για
στάθμευση σε τουριστικές περιοχές, εκπαίδευση
επαγγελματιών και συνεισφορά στα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Κύριες επιπτώσεις
του έργου Seemore
Οι συνεντεύξεις ανάμεσα σε τουρίστες στις
περιοχές στόχους είναι ενδεικτικές
αυξημένης επίγνωσης για τις επιλογές
αειφόρου κινητικότητας. Υπάρχουν ενδείξεις
ότι η χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και
ποδηλάτου έχουν αυξηθεί έπειτα από δύο
χρόνια υλοποίησης τοπικών δράσεων.
Συνολικά, 107 περιοχές έχουν εμπλακεί στα
σεμινάρια διάχυσης πληροφοριών για το
SEEMORE. Πάνω από 50 περιοχές έχουν ήδη
αρχίσει την υλοποίηση παρόμοιων μέτρων.

Θεματικές εκθέσεις που περιγράφουν
τον ρόλο των τοπικών φορέων
Το έργο Seemore υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και έχει
δημιουργήσει συνδυασμένες πληροφορίες και υπηρεσίες διακίνησης
βασιζόμενες στη στενή συνεργασία μεταξύ των τοπικών ενδιαφερόμενων
μερών. Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των διάφορων τύπων
τοπικών φορέων, το SEEMORE ετοίμασε εκθέσεις στα ακόλουθα θέματα:
• Ξενοδοχεία και τουριστικοί χώροι ενδιαφέροντος προωθούν την αειφόρο
διακίνηση.
• Προώθηση δημόσιων συγκοινωνιών ανάμεσα στους τουρίστες.
• Προώθηση ποδηλασίας σε τουριστικές περιοχές.
• Ολοκληρωμένα πακέτα για διακίνηση και τουρισμό.
• Τουρίστες: μια νέα αγορά στόχος για ψηφιακούς σχεδιαστές ταξιδιών?
• Διαχείριση χώρων στάθμευσης σε τουριστικές περιοχές.
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