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1. hírlevél – 2017. december 

 Transdanube.Pearls – Fenntartható mobilitási hálózat a Duna mentén  

A Transdanube.Pearls projekt célja, hogy létrehozza a „Pearls” / „Gyöngyszemek” 

elnevezésű desztinációs hálózatot, amelyek elkötelezett abban, hogy támogassa a Duna-

menti lakosokat és a turistákat a fenntartható közlekedési eszközök használatában, támogassa 

a közlekedési és turisztikai szektor vállalkozóinak együttműködését. A hálózat jelentősen 

növeli a résztvevő célállomások ismertségét, a turisták számára a fenntartható közlekedési 

eszközök használatának egyedülálló lehetőségét ajánlja a Duna és vidékének bejárása 

céljából. A projekt célja, hogy társadalmilag tisztességes, gazdaságilag hasznot hozó, 

környezetbarát és az egészséget építő közlekedési szolgáltatást dolgozzon ki és vezessen 

be a Dunai régió látogatói és lakosai számára. 

Kilenc Duna-menti európai ország 15 szervezete dolgozik együtt a Transdanube.Pearls 

projektben, amelyet 2017. március 1-én indítottak hivatalosan útjára belgrádi nyitótalálkozón.  

A projekt időtartama: 2017. 01. 01. – 2019. 06. 30. 

Költségvetése: 2,94 millió € 

ERDF: 2,19 millió €  

IPA: 308.205 € 

Prioritás: Jól összekapcsolt és felelős energiafelhasználással rendelkező Dunai régió. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Kövesse a Transdanube.Pearls projektet a közösségi hálókon:  

Vagy látogassa meg a project honlapját: http://www.interreg-

danube.eu/transdanube-pearls 

Felső-ausztriai tanulmányút  

 

Közel negyven résztvevő látogatott el a Duna 

felső folyásához 2017. júliusában. A 

résztvevőknek lehetőségük nyílt meglátogatni 

Werfenwenget, amely az Alpok 27 

Gyöngyszemének (Pearls) egyike, és elkötelezett 

a környezetbarát közlekedési módok mellett. Ezt 

követően többféle közlekedési módot is 

kipróbálhattak, amíg a Dunai kerékpárúton 

kerekeztek: utaztak kompon, fából készült 

tutajon, és felmászhattak a Donauschlinge 

Schlögen-re, ahol a saját régiójukból soroltak fel 

a fenntartható közlekedési szolgáltatásokra jó 

példákat.   

Még bővebben…  

Utazzon a Dunán – fenntartható módon! 

 

2017. nyarán nemzetközi mobilitási és turisztikai 

szakemberek tettek meg a Dunán 2 860 

kilométert oly módon, hogy csak fenntartható 

közlekedési eszközöket vettek igénybe: busz, 

vonat, hajó és kerékpár segítségével utaztak. 22 

nap alatt 9 országot szeltek át, és több, mint 15 

régiót látogattak meg. Az út célja az volt, hogy 

bebizonyosodjon, van lehetőség arra, hogy 

személyautó használata nélkül is bejárhassuk a 

Duna régióit, illetve, hogy hozzájáruljon a 

Transdanube.Pearls projekt  megvalósulásához a 

régiók jelenlegi helyzetének értékelése által.  Az 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/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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utazás képes beszámolója és a videók itt 

találhatók… 

 

 

 

 Véglegesítésre kerültek a hálózat tagjainak közös értékei 

 

 

2017. októberében a ruse-i partnertalálkozón a 

partnerek véglegesítették a hálózat közös 

irányelveit. Ezzel fontos lépést tettek előre a 

projekt megvalósítása, a transznacionális hálózat 

kialakítása felé. Ezek az alapelvek meghatározzák 

azokat az alapvető kritériumokat és minimum 

követelményeket, amelyeknek a jövőbeli 

Gyöngyszemeknek (Pearls) és a hálózat tagjainak 

meg kell majd felelni. Ilyenek a fenntartható 

közlekedés mobilitási kínálatok megléte a 

Gyöngyszemekhez – illetve a Gyöngyszemek 

között –, a közlekedéssel és a turisztikai 

szolgáltatásokkal kapcsolatos magas szintű 

tájékoztatás. Hamarosan további információ 

jelenik meg a projekt honlapján a közös 

alapelvekről.  

 

 

 Okleveles közlekedési menedzserek képzése 

 

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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2017. októberében a közlekedési és a turisztikai 

szektor 30 képviselője vett részt a bulgáriai 

Silistrában egy nemzetközi képzésen, hogy 

okleveles fenntartható közlekedési menedzserek 

lehessenek. A közlekedési menedzserek a 

képzésen elsajátított tudást a helyi 

sajátosságokhoz fogják igazítani, és regionális 

képzéseket tartanak, hogy átadják a megszerzett 

ismereteket a helyi partnerek számára, így a 

fenntartható közlekedés koncepciója regionális 

szinten is beépüljön a köztudatba.     

  

Még bővebben…  

 A “Fenntartható regionális turizmus és közlekedési terv” (SRTMP) útmutatásai 

közlekedési szolgáltatásokhoz és turisztikai ajánlatokhoz 

 

 

A projektpartnerek sikeresen fogalmazták meg a 

fenntartható közlekedési / információs 

szolgáltatások és a turisztikai csomagok 

kialakítására vonatkozó útmutatásokat. Ezek az 

útmutatások a kerékpárkölcsönzésre és 

szállításra, a rugalmas közlekedési ajánlatokra, 

közlekedési információs központokra és a 

nemzetközi turisztikai mobilitás ajánlatokra 

vonatkoznak. 

Ezen felül véglegesítésre kerültek az SRTMP-re 

vonatkozó útmutatások is. Ez a dokumentum 

segíti a partnereket az SRTMP létrehozásában, 

amelyet minden partner meg fog valósítani. 

Hamarosan további információ fog majd 

megjelenni a projekt honlapján az útmutatókról. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1149
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Következő események 

 2018. március: 4. partner találkozó a horvátországi Vukováron. 

 

 2018. július 11.: Köztes konferencia a projektről a németországi Ulmban. 

A konferenciát a 11. Nemzetközi Duna fesztivál ideje alatt tartjuk, amelyen összejönnek a 

turizmus és közlekedési szektor nemzetközi szakemberei. Megbeszéléseket tartanak a 

projekt aktuális állapotáról, a mobilitási szolgáltatásokról és információkról, valamint a 

transznacionális hálózatról. 

 

 

A Transdanube.Pearls projekt csapata nevében kívánunk 

mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet! 

 

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

