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	überschrift2:        Partenerii de proiect 
	information2: Partener LiderAgenţia de Mediu Austria  Aria prioritarăO regiune a Dunării mai bine conectată si responsabilă din punct de vedere energetic Bugetul proiectuluiFEDER: 2.19 m. €IPA: 308,205 €Total: 2.94 m. €
	information1: Parteneriat15 parteneri de proiect din 9 ţări Programul de Finanţare - EUProgramul Transnaţional Dunărea Durata Proiectului01.01.2017 - 30.06.2019
	information3: Sunţeti interesat să obtineţi mai multe informaţii, să vă impărtăşim viziunea noastră comună sau să deveniţi un partener al regiunii? 
	contact: Contact Partener LiderAgenţia de Mediu AustriaAgnes Kurzweilagnes.kurzweil@umweltbundesamt.at Coordonator de ProiectVerracon, Andreas Friedwagnera.friedwagner@verracon.at Websitehttp://www.interreg-danube.eu/approved- projects/transdanube-pearls Facebookhttps://www.facebook.com/Transdanube
	partner: + 24 Parteneri Strategici Asociaţi  sprijinind implementarea de succes a proiectului 
	subline: Mobilitate & Turism de-a lungul DunăriiEchitabil din punct de vedere social, viabil din punct de vedere economic, prietenos cu mediul si promotor    al sănătăţii pentru vizitatori si locuitori
	Textfeld1: 
	1: Pentru a depăşi aceste deficienţe, parteneriatul  Transdanube.Pearls urmează o viziune comună:… să dezvolte  servicii de mobilitate echitabile  din punct de vedere social, viabile din punct de vedere economic, prietenoase cu mediul, promotoare   ale sănătăţii pentru vizitatori si locuitori.

	überschrift3: Călătorind sustenabil de-a                                                            lungul Dunarii 
	textfeld1: Iubim să călătorim! Cu atracţiile naturale si culturale, Dunărea este una dintre cele mai promiţătoare destinaţii turistice din Europa! Dar in multe cazuri nu călătorim intr-o manieră sustenabilă. Cei mai mulţi vizitatori folosesc maşina personală să ajungă la atracţiile turistice existente de-a lungul Dunării, acest lucru având un impact negativ asupra mediului şi populaţiei locale. Proiectul anterior Transdanube a demonstrat că principala cauză este  lipsa  serviciilor de mobilitate şi a informaţiei. 
	textfeld2: În cadrul proiectului Transdanube.Pearls, 15 parteneri din 9 ţări de-a lungul Dunarii vor crea o reţea de destinaţii remarcabile, denumite "Perle de Mobilitate", în cadrul cărora se practică mobilitatea sustenabilă în turism. Această reţea de destinaţii va oferi vizitatorilor posibilitatea de a călători: • către fiecare Perlă• de la o Perlă la alta • şi de-a lungul Perlei, folosind mijloace de transport sustenabile şi atractive de ex. trenul, autobuzul, bicicleta sau ambarcațiunea, reducând astfel gradul de folosire a mașinii personale. Membrii reţelei vor beneficia de: • vizibilitatea crescută a fiecărei destinaţii ca parte a reţelei transnaţionale pe piaţa turistică europeană şi mondială; • activităţi de marketing comune, atragerea unui număr suplimentar de turişti; • transfer de cunoştinte printre actorii regionali şi internaţional. 
	überschrift4:        E timpul sa acţionăm!
	überschrift5: Cum să ajungi      acolo?
	textfeld3: In următorii 2.5 ani parteneriatul: •  înființa o organizaţie care va promova mobilitatea sustenabilă în turism, la nivel transnațional; • va îmbunătăţi serviciile de mobilitate sustenabilă, permiţând vizitatorilor să ajungă la destinaţii (Perle) şi să călătorească fără maşina personală (garanţie a mobilităţii); • va furniza informaţii uşor de utilizat despre serviciile de mobilitate prin portale web de turism, şi centre de informare despre mobilitate; • va forma manageri în mobilitate sustenabilă care vor acționa ca ambasadori pentru mobilitatea sustenabilă în regiunile lor.  
	überschrift0:        Informatii despre proiect 


