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Glasilo 1 - 12/2017 

 Transdanube.Pearls – Mreža za trajnostno mobilnost v Podonavju 

 

 

 

Cilj projekta Transdanube.Pearls je vzpostaviti mrežo destinacij ("Biserov"), predanih 
trajnostni mobilnosti za turiste in prebivalce, ki živijo ob Donavi. Mreža t.i. Biserov bo 
spodbujala sodelovanje med različnimi deležniki, ki delujejo na področju prometa in turizma. 
Vzpostavljena mreža bo povečala prepoznavnost sodelujočih destinacij, tako da bo 
obiskovalcem ponujala edinstveno možnost da potujejo po Donavi z trajnostnimi 
prevoznimi sredstvi.  
 

S projekom Transdanube.Pearls želimo razviti in izvajati socialno poštene, gospodarsko 
uspešne, zdrave in okolju prijazne mobilnostne storitve za obiskovalce in prebivalce 
Podonavske regije. 
 

15 organizacij iz 9 evropskih držav vzdolž Donave sodeluje v projektu Transdanube.Pearls, ki 
se je uradno pričel s Kick-off Konferenco v Beogradu, 1. Marca 2017. 
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Trajanje projekta: 01.01.2017 - 30.06.2019 
 

Proračun: 2,94 Mio. € 
ERDF: 2,19 Mio. €  
IPA: 308.205 € 
 

Prednostno področje: Boljša povezanost in  energetsko odgovorna Podonavska regija  
 

Sledite projektu Transdanube.Pearls na socialnih medijih:  
ali obiščite spletno stran: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls 
 

 

Študijski obisk v Zgornji Avstriji  
 

 

 

Približno 40 udeležencev je julija 2017 obiskalo 
regijo Zgornje Podonavje v Avstriji. Udeleženci so 
imeli priložnost obiskati Werfenweng, eno izmed 
27 občin alpskih biserov, ki je posvečena mehki 
mobilnosti v alpskem prostoru. Poleg tega so 
imeli priložnost videti in preizkusiti različne 
oblike mobilnostne ponudbe na Podonavski 
kolesarski poti kot so to na primer: vožnja s 
trajekti, vožnja z lesenimi barži ali pa kratki 
pohod na Donauschlinge Schlögen. S tem so 
pridobili nove ideje o storitvah trajnostne 
mobilnosti za svojo regijo. 

Read more …  
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Potujte po Donavi – trajnostno! 
 

 

Poleti 2017 so mednarodni strokovnjaki s 
področja mobilnosti in turizma potovali po 2,860 
km dolgi poti vzdolž Donave z uporabo samo 
trajnostnih prevoznih sredstev kot so to: 
avtobusi, vlaki, ladje in kolesa. Obiskali so 9 
držav in več kot 15 regij in mest v 22 dneh. Cilj 
potovanja je bil prikazati obstoječe možnosti za 
potovanje v Podonavju brez osebnega 
avtomobila in prispevati k ciljem projekta 
Transdanube.Pearls, z zagotovuitvijo dragocene 
ocene o sedanjih razmerah v obiskanih regijah. 
Preberite poročilo s fotografijami in 
videoposnetki s potovanja  
here …  

 

Pripravljena je končna verzija Skupnih standardov za člane Mreže  
 

 

Na partnerskem srečanju v Rusah, oktobra 2017, 
so partnerji potrdili končno različico skupnih 
standardov. S tem so dosegli pomemben mejnik 
za projekt in nadnacionalno mrežo, ki naj bi se 
izvajala skozi celotno življenjsko dobo projekta. 
Ti standardi opredeljujejo osnovna merila in 
minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
bodoči biseri in člani mreže. Eden izmed njih je 
jamstvo za mobilnost za trajnostno potovanje v 
Biserih in iz njega ter visoka raven svetovalnih 
zmogljivosti za mobilnostne in turistične storitve. 
Nadaljnje informacije o skupnih standardih bodo 
kmalu objavljene na spletni strani projekta 
Transdanube.Pearls. 

 



 

Page 4 of 5 
www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls  
 

 

Usposabljanje certificiranih mobilnostnih managerjev 
 

 

Oktobra 2017 je 30 partnerjev in deležnikov iz 
sektorja mobilnosti in turizma sodelovalo pri 
transnacionalnem usposabljanju v Silistri v 
Bolgariji, s ciljem in željo postati potrjeni oz. 
certificirani mobilnostni manager. Usposobljeni 
mobilnostni managerji bodo prilagodili gradivo 
za usposabljanje na okvirne pogoje, prilagojene 
posamezni državi ter izvedli regionalna 
usposabljanja, da bi svoje pridobljeno znanje 
prenesli na zainteresirane deležnike na 
regionalni in lokalni ravni.  

Read more …  

 

 Priročnik/Smernice o "Trajostnem regionalnem turističnem in 
mobilnostnem načrtu" (SRTMP), mobilnostnih storitvah in turistični ponudbi 

 

 

Projektni partnerji so uspešno pripravili končne 
verzije priročnikov oz.  smernic za razvoj novih 
oblik trajnostne mobilnosti / informacijskih 
storitev in turističnih paketov. Te smernice 
obravnavajo sisteme najema koles in prevoznih 
storitev, fleksibilne oblike mobilnostni, 
mobilnostno-informacijske centre ali ponudbo 
transnacionalne turistične mobilnosti. 
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Poleg tega je bil pripravljen tudi priročnik oz. 
smernice za pripravo SRTMP (Sustainable 
Regional Tourism mobility Plan). Ta priročnik je 
podlaga za SRTMP, ki v bistvu predstavlja 
regionalno Celostna prometno strategijo (CPS), 
ki jo bo v naslednjih mesecih izdelal vsak partner. 
Nadaljnje informacije o pripravljenih 
priročnikih/smernicah bodo kmalu objavljene na 
spletni strani projekta Transdanube.Pearls. 

 

 Prihajajoči dogodki:  
 

 Marec 2018: 4. Sestanek partnerjev v Vukovarju, Hrvaška 
 

 11 Julij 2018: Vmesna konferenca projekta v Ulmu, Nemčija  
 

Konferenca bo potekala v okviru v 1. mednarodnega festivala na Donavi, ki združuje 
mednarodne strokovnjake s področja turizma in mobilnosti. Razpravljali bodo o statusu 
projekta, o mobilnostnih storitvah in informacijah ter o obliki in strukturi nadnacionalne mreže, 
ki bo vzpostavljena v okviru projekta Transdanube.Pearls. 

 

V imenu partnerjev projekta Transdanube.Pearls Vam želimo  

srečno, zdravo in uspešno Novo leto 2018! 
 

 


