ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εναρκτήρια Συνάντηση Ερευνητικού Έργου INVESTMENT
Η Δυτική Ελλάδα και η Απουλία είναι πλέον πλησιέστερα η μια στην άλλη, χάρη
σε μια Υπηρεσία Εύρεσης Πολυτροπικών Δημοσίων Μεταφορών
Πάτρα, 4‐5 Ιουλίου 2018
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου INVESTMENT – INnovatiVe E‐Services for
booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation, που
χρηματοδοτείται με 857.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα INTERREG V‐A Ελλάδα‐Ιταλία
2014 – 2020, θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 4‐5 Ιουλίου 2018, στους χώρους του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο επικεφαλής εταίρος είναι το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι οι εξής: το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια του
Τάραντα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Tecnopolis στο Μπάρι, και ο Δήμος
Οστούνι.
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα
λειτουργεί ως το κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ εταιριών μεταφορών, πρακτορείων
και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο που θα διασυνδέει δεδομένα δημοσίων μεταφορών (π.χ.,
τοποθεσίες στάσεων και σταθμών, πίνακες δρομολογίων, κ.λπ.) για τις περιφέρειες
της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας (Μπάρι, Τάραντας και Οστούνι).
Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, θα καταστεί πολύ πιο απλό για τουρίστες να ταξιδεύουν
μεταξύ των δυο περιφερειών, εξαιτίας μιας υπηρεσίας πολυτροπικών τουριστικών
διαδρομών που θα υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (τόσο ως
διαδικτυακή εφαρμογή, όσο και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα). Η υπηρεσία
αυτή θα υποστηρίζει την παροχή προσωποποιημένων τουριστικών προτάσεων για
επίσκεψη των πιο σημαντικών αξιοθεάτων, αξιοποιώντας τα δημόσια μέσα
μεταφορών για τη μετακίνηση των τουριστών μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος.
Επιπρόσθετα, οι πολίτες των δυο περιφερειών θα επωφεληθούν από τις προηγμένες
υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών, με λιγότερες συμφορήσεις και ελαχιστοποίηση του
χρόνου αναμονής σε ουρές, χάρη στην υπηρεσία δρομολόγησης σε πολυτροπικά
δημόσια δίκτυα μεταφορών η οποία θα υπολογίζει αλλά και θα οπτικοποιεί βέλτιστες
διαδρομές από οποιαδήποτε αφετηρία προς οποιονδήποτε προορισμό μεταξύ των
δυο περιφερειών (π.χ., από κάποιο σημείο στον Τάραντα μέχρι κάποιο άλλο σημείο
στην Αρχαία Ολυμπία), αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης
(λεωφορεία, τρένα, πλοία, περπάτημα).
Η αποδοτικότητα και η διασύνδεση σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε
διασυνοριακό επίπεδο, είναι οι θεμελιώδεις στοχεύσεις του έργου, που θα

επιτρέψουν
στους
διαχειριστές
δημοσίων
μέσων
μεταφορών,
τους
συγκοινωνιολόγους και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να φέρουν πιο
κοντά την Δυτική Ελλάδα και την Απουλία.
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Το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Περιφερειακής Συνεργασίας που αποσκοπεί στο να υποστηρίζει δημόσιους οργανισμούς
και τοπικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν διασυνοριακά προγράμματα και πιλοτικές
δράσεις, και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα
τονώσει την καινοτομία σε μια σειρά από πεδία όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός
και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, και οι πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις. Το
πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy στοχεύει στη μέγιστη δυνατή απόδοση, από μια
συνολική επένδυση 123 εκατομμυρίων Ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακών Επενδύσεων (European Regional Development
Fund -- ERDF), και κατά 15% από τα δυο κράτη-μέλη μέσω της εθνικής τους
συγχρηματοδότησης.

