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Бюлетин 1 - 12/2017 

 Transdanube.Pearls – Мрежа за устойчива мобилност по Дунав 

 

Проектът „Трансданюб.перли“ има за цел да създаде мрежа от дестинации ("Перли"), 

ангажирани с устойчива мобилност на туристите и жителите по река Дунав, която ще 

подпомогне сътрудничеството между различните заинтересовани страни от 

транспортния и туристическия сектор. Тази мрежа ще увеличи видимостта на 

участващите дестинации, които предоставят на своите посетители уникалната 

възможност да пътуват по река Дунав с устойчиви транспортни средства. Проектът има 

за цел разработването и прилагането на социално справедливи, икономически 

жизнеспособни, екологосъобразни и насърчаващи здравето мобилни услуги за 

посетителите и жителите на Дунавския регион. 

15 организации от 9 европейски страни край Дунав работят заедно по проекта, който 

беше официално обявен по време на първата конференция в Белград на 1 март 2017 г.  

Времетраене: 01.01.2017 - 30.06.2019 

Бюджет: 2,94 млн. € 

ЕФРР: 2,19 млн. €  

ИПП: 308.205 € 

Приоритетна област: По-добре свързан и енергийно отговорен Дунавски регион 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Информирайте се за проект Transdanube.Pearls във фейсбук  

Посетете нашата страница: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls 

Учебна визита в Горна Австрия  

 

 

Около 40 участника се събраха в региона на 

Горния Дунав през юли 2017 г. Те имаха 

възможност да посетят Werfenweng, една от 

27-те общини от мрежата Алпийски перли, 

посветена на меката мобилност в алпийския 

регион. Участниците се запознаха с различни 

предложения за мобилност по Дунавския 

велосипеден път като фериботи, разходки с 

дървени баржи или кратка екскурзия до 

пролома Шльоген и по този начин събраха 

нови идеи относно услугите за устойчива 

мобилност за своя регион. 

 Прочетете още …  

 

Пътувайте по Дунав – устойчиво! 

 

 

През лятото на 2017 г. специалистите по 

международна мобилност и туризъм 

пропътуваха 2 860-километровия маршрут по 

дължината на река Дунав единствено чрез 

устойчиви транспортни средства като 

автобуси, влакове, кораби и велосипеди. Те 

посетиха 9 държави, общо над 15 региона и 

градове за 22 дни. Пътуването имаше за цел 

да демонстрира съществуващите 

възможности за пътуване в Дунавския регион 

без личен автомобил и да допринесе за 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/886
https://de-de.facebook.com/Transdanube/
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проекта чрез оценка на ситуацията в 

регионите. Прочетете доклада с снимки и 

видеоклипове от пътуването тук …  

 

 

Създадени общи стандарти за членовете на мрежата 

 

 

По време на партньорската среща в Русе през 

октомври 2017 г. партньорите одобриха 

окончателната версия на общите стандарти. 

По този начин те сложиха важен крайъгълен 

камък за проекта и транснационалната 

мрежа, която се очаква да бъде създадена в 

следващия етап на проекта. Стандартите  

определят основните критерии и 

минималните изисквания, които трябва да 

бъдат изпълнени от бъдещите перли и 

членове на мрежата, например – гаранция, че 

може да се пътува до, от и в рамките на 

перлите, а също така и постигнато високо 

ниво на консултантските услуги за мобилност 

и туризъм. Информация за общите стандарти 

ще бъде поместена скоро на уебсайта на 

проекта. 

 

Тренинг на сертифицираните мениджъри по мобилност  

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls/section/travel-the-danube-sustainably
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През октомври 2017 г. 30 партньори и 

заинтересовани страни от сектора на 

мобилността и туризма участваха в 

международно обучение в Силистра, 

България, за да станат сертифицирани 

мениджъри за устойчива мобилност. 

Участниците ще адаптират учебния материал 

към специфичните за отделните държави 

условия и от своя страна ще провеждат 

регионални обучения, за да предадат 

придобитите знания на заинтересованите 

страни. 

Прочетете още …  

 

 

 

Ръководство “Устойчив регионален туризъм и план по мобилност“ (SRTMP), 

мобилни услуги & туристически пакети 

 

 

Партньорите по проекта успешно 

финализират насоките за разработване на 

нови устойчиви мобилни информационни 

услуги и туристически пакети. Те се отнасят до 

услугите за отдаване под наем на велосипеди 

и транспортните услуги, гъвкавите 

транспортни предложения, информационните 

центрове за мобилност или предложенията за 

международна туристическа мобилност. 

Ръководството SRTMP бе успешно завършено. 

То осигурява основата за плана, който ще 

бъде разработен от всеки партньор. В близко 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1149
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време ще публикуваме повече информация  

на уебсайта на проекта. 

Предстоящи събития 

 Март 2018:  четвърта партньорска среща във Вуковар, Хърватска  

 

 11 юли 2018: Конференция по проекта в Улм, Германия 

Конференцията ще се състои по време на 11-ия Международен дунавски фестивал и 

ще събере международни експерти от секторите туризъм и мобилност. Теми на 

конференцията са изпълнението на дейностите по проекта, услугите за мобилност и 

информация, както и структурата на международната мрежа на перлите.  

 

От името на екипа на проект „Трансданюб.перли“ ви 

пожелаваме щастлива Коледа и весела Нова година! 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

