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Comunicat de presă 1 - 12/2017 

 Transdanube.Pearls – Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul 

Dunării 

 

Proiectul Transdanube.Pearls are ca scop crearea unei reţele de destinaţii (denumite 

“Perle”) situate de-a lungul Dunării, in care se practica mobilitatea sustenabila atat pentru 

turişti, cat si pentru localnici si care va sprijini cooperarea între diferiţi actori din sectoarele 

turismului şi transportului. Această reţea va creşte vizibilitatea destinaţiilor participante, 

oferind vizitatorilor posibilitatea unică de a călători de-a lungul Dunării cu mijloace 

sustenabile de transport. Proiectul isi propune sa contribuie la dezvoltarea şi implementarea 

serviciilor de mobilitate echitabile din punct de vedere social, viabile din punct de 

vedere economic, prietenoase cu mediul şi promotoare ale principiilor unui stil de viata 

sanatos pentru vizitatorii şi localnicii regiunii Dunării. 

15 organizaţii din 9 ţări Europene de-a lungul Dunării colaboreaza in cadrul proiectului 

Transdanube.Pearls, care a fost lansat oficial in data de 01.03.2017. 

Durata proiectului: 01.01.2017 - 30.06.2019 

Buget: 2,94 mil. € 

ERDF: 2,19 mil. €  

IPA: 308.205 € 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Aria prioritară: O Regiune a Dunării mai bine conectată şi responsabilă din punct de vedere 

energetic 

Urmăriţi proiectul Transdanube.Pearls pe social media:  

Sau vizitaţi website-ul: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls 

 Vizită de Studiu în Austria Superioară 

 

 

Aproximativ 40 de participanţi au vizitat regiunea 

Dunării Superioare în Iulie 2017. Participanţii au 

avut şansa de a vizita Werfenweng, una din cele 

27 de municipalităţi din cadrul reţelei Perlelor 

Alpine. Mai mult, au experimentat diferite oferte 

de mobilitate pe Calea de Biciclişti a Dunării, 

precum: feribotul, barje din lemn. Pe durata unei 

scurte excursii la Donauschlinge Schlögen, au 

adunat idei noi despre serviciile de mobilitate 

sustenabilă pentru regiunea proprie. 

Citiţi mai mult …  

 

Călătoriţi de-a lungul Dunării – sustenabil! 

 

 

În vara anului 2017, experţi în mobilitate 

internaţională şi turism au călătorit de-a lungul 

2.860 km de-a lungul Dunării, folosind numai 

mijloace de transport sustenabil, cum ar fi 

autobuze, trenuri, nave şi biciclete.  Au calatorit in 

9 ţări şi au vizitat mai mult de 15 regiuni şi oraşe 

în 22 de zile. Călătoria a avut ca scop 

demonstrarea posibilităţilor existente de a 

călători în regiunea Dunării fără maşina personală 

şi să contribuie la proiectul Transdanube.Pearls 

prin furnizarea unei evaluări valoroase despre 

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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situaţia actuală în regiuni. Citiţi raportul circuitului 

de evaluare si vizualizati prezentarea video a 

călătoriei aici  … 

 

 

 Finalizarea Standardelor Comune pentru membrii reţelei de “Perle” 

 

 

Cu ocazia intâlnirii de lucru cu partenerii 

proiectului, organizata la Ruse, in Bulgaria, in 

Octombrie 2017, partenerii au aprobat versiunea 

finală a standardelor comune. Astfel, s-a finalizat  

o etapa importantă pentru proiect, dar si pentru 

reţeaua transnaţională care urmeaza a fi 

implementată pe durata de viaţă a proiectului. 

Standardele comune definesc criteriile de bază şi 

cerinţele minime care trebuie îndeplinite de 

viitoarele “Perle” si de membrii reţelei, precum:  

garantarea mobilităţii către, de la, şi de-a lungul 

Perlelor şi asigurarea unui nivel ridicat al 

serviciilor de  consultanţă privind ofertele de  

mobilitate şi  de turistim disponibile. Informaţii 

legate de standardele comune pe website-ul 

proiectului vor fi prezentate in curand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Instruirea Managerilor in domeniul mobilitatii   

 

 

În Octombrie 2017, 30 de parteneri şi actori-cheie 

din cadrul proiectului Transdanube.Pearls,  din 

sectoarele mobilitate şi turism, au participat la 

prima instruire transnaţională in domeniul 

managementului mobilitatii, care a avut loc la  

Silistra, in Bulgaria. Managerii în mobilitate vor 

adapta materialul de instruire la condiţiile-cadru 

specifice fiecărei ţări şi vor desfăşura sesiuni de 

instruire regionale pentru a transmite 

cunoştinţele acumulate către alti actori locali si 

regionali.  

Citiţi mai mult …  

 

 

 

 Ghidul privind elaborarea“Planul ui Regional de Mobilitate Sustenabilă în 

Turism” (PRMST), servicii de mobilitate & oferte turistice 

 

 

Partenerii de proiect au finalizat cu succes 

ghidurile pentru dezvoltarea serviciilor de 

mobilitate/informare şi pachetele turistice. Aceste 

ghiduri adresează sistemele de închiriere biciclete 

şi servicii de mentenanţă, oferte flexibile de 

transport, centre de informare în mobilitate sau 

oferte transnaţionale de mobilitate în turism. 

Adiţional, un ghid despre PRMST a fost finalizat 

cu succes. Acest ghid furnizează baza pentru 

PRMST care va fi elaborat de fiecare partener. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1149
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Informaţii ulterioare despre ghid vor fi publicate 

curând pe website-ul proiectului. 

Evenimente care urmează 

 Martie 2018: a patra întâlnire în Vukovar, Croaţia 

 

 11 Iulie 2018: Conferinţa mid-term a proiectului din Ulm, Germania  

Conferinţa va avea loc în timpul celui de al 11-lea Festival Internaţional al Dunării şi adună 

împreună experţi internaţionali din sectorul turism şi mobilitate. Statusul proiectului, 

serviciile de mobilitate şi informare, ca şi formă şi structura retelei transnaţionale vor fi 

discutate. 

În numele echipei proiectului Transdanube.Pearls vă urăm Crăciun 

Fericit şi un An Nou plin de bucurii! 

 

 

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

