Στο τέλος της 2ης περιόδου του έργου, η κοινοπραξία του TRIBUTE ολοκλήρωσε σημαντικές
δράσεις μαζί με την επιτυχή υιοθέτηση της πλατφόρμας γνώσης του TRIBUTE, ως βασικό
εργαλείο για την συλλογική εφαρμογή του έργου. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις
και για δια ζώσης συναντήσεις των εταίρων, που επιβάλλονται από την πανδημία COVID-19,
το TRIBUTE χρειάστηκε ένα δυναμικό και διαδραστικό ηλεκτρονικό εργαλείο για τη
διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφορίας μεταξύ των εταίρων του έργου. Την ανάγκη αυτή
ήρθε να καλύψει η Πλατφόρμα Συμμετεχόντων της EUSAIR (ESP), την οποία διαχειρίζεται η
Περιφέρεια του Marche, ο ιταλός εταίρος του έργου INTERREG ADRION, EUSAIR Facility Point.
Η ESP έχει υιοθετηθεί ως Πλατφόρμα Γνώσης για το TRIBUTE και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι
στιγμής για τη διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ των εταίρων του έργου. Στο
μέλλον, θα χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων
του έργου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των
συμμετεχόντων στα Living Labs (Ζωντανά Εργαστήρια) του TRIBUTE. Η πλατφόρμα θα
προσφέρει τόσο λειτουργικές όσο και τεχνικές δυνατότητες για την αλληλεπίδραση μεταξύ
των ενδιαφερομένων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η μορφή διμερούς
εταιρικής σχέσης μεταξύ του EUSAIR Facility Point και του έργου TRIBUTE, προσφέρει
προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα INTERREG ADRION, χάρη στην επιτυχημένη επικοινωνία
και σύνδεση δύο διαφορετικών έργων Interreg.
Όσον αφορά τις βασικές δραστηριότητες του έργου, η πλειοψηφία των εταίρων του TRIBUTE
ξεκίνησε τις δράσεις των Ζωντανών Εργαστηρίων. Η πόλη του Novi Sad διοργάνωσε επιτυχώς
5 συνεδριάσεις Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs) ενώ 2 ακόμα συναντήσεις προβλέπεται
να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Ο Δήμος του Μιλάνο πραγματοποίησε τη
συνάντηση με φορείς κινητικότητας (sharing mobility) της πόλης. Οι πόλεις της Λιουμπλιάνα
και του Maribor πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους στα Living Labs στα
μέσα Δεκεμβρίου, ενώ άλλοι εταίροι του έργου ,και συγκεκριμένα οι πόλεις Ζάγκρεμπ,
Σαράγεβο, Novi Sad και Πάτρα, σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις ζωντανές εργαστηριακές
δραστηριότητές τους στις αρχές του 2022.

Τέλος, η μεθοδολογία του σχεδίου δράσης για το έργο TRIBUTE θα οριστικοποιηθεί τις
προσεχείς εβδομάδες ενώ θα περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την
εφαρμογή πολλών πιλοτικών δράσεων, σύμφωνα με το σχέδιο που προσδιορίζεται από το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της κάθε χώρας, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας της κάθε πόλης και άλλα έργα κινητικότητας που πραγματοποιούνται σε αυτή.
Η αποτελεσματικότητα των δράσεων των Ζωντανών Εργαστηρίων θα αξιολογηθεί βάσει της
δυνατότητας που θα προσφέρει η υιοθέτησή τους και από άλλα έργα κινητικότητας των
πόλεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Tribute:
https://tribute.adrioninterreg.eu.

