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Newsletter 09/2018  

 Prvé míľniky a pokrok dosiahnutý v  projekte EÚ Transdanube.Pearls 

 

Od vydania posledného newslettera v septembri 2017 dosiahol projekt EÚ 

Transdanube.Pearls prvé míľniky súvisiace s cieľom projektu presadzovať trvalo udržateľnú 

mobilitu v cestovnom ruchu pri rieke Dunaj. Počas tretieho stretnutia partnerov v októbri 

2017, ktoré sa konalo v bulharskom meste Ruse, partneri schválili konečnú verziu spoločných 

noriem. Spoločné normy definujú základné kritériá a minimálne normy, ktoré musia spĺňať 

budúce „perly“ a členovia tejto siete. Informačný prehľad, ktorý nájdete tu, zhŕňa kritériá 

povinné pre „dunajské perly“.  

Na štvrtom partnerskom stretnutí v chorvátskom Vukovare v marci 2018 partneri 

prezentovali súčasný stav pilotných akcií, spoločne hovorili o výhodách siete Danube.Pearls 

a určili úlohy pre členov takejto siete. Súhrn týchto informácií sa nachádza tu.  

Okrem toho všetci partneri v júni dokončili „Plán pre trvalo udržateľný regionálny cestovný 

ruch a mobilitu“ (SRTMP), koncepciu pre plánovanie a zavádzanie opatrení na presadzovanie 

trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu v regióne. Partneri teda začali zavádzať 

opatrenia v spolupráci s regionálnymi účastníkmi projektu z oblasti cestovného ruchu 

a mobility. Okrem toho je cieľom projektu zavádzať nové služby a zlepšovať existujúce 

služby v oblasti mobility a cestovného ruchu, a to vypracovaním a testovaním pilotných 
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opatrení. Takýmito pilotnými opatreniami sú napríklad prenájom bicyklov a systémy prevozu 

bicyklov, flexibilné systémy dopravy a informačné centrá pre mobilitu. Na tento účel boli 

vypracované usmernenia o tom, ako čo najúčinnejšie plánovať a testovať takéto pilotné 

opatrenia. Tieto usmernenia o rôznych službách v oblasti mobility a cestovného ruchu 

nájdete tu. Okrem toho sa už úspešne zaviedli prvé pilotné opatrenia, ako napríklad 

informačné centrum pre mobilitu v Slovinsku a autobusová linka v srbskej Železnej bráne, 

ktorá ponúka prepravu bicyklov z Belehradu do Kladova.  

A nakoniec sa viac než 100 zástupcov odvetvia cestovného ruchu a mobility z celého 

dunajského regiónu zúčastnilo strednodobej konferencie o  projekte EÚ Transdanube.Pearls, 

ktorá sa konala 11. júla 2018 v nemeckom meste Neu-Ulm. Cieľom bolo prezentovať na 

budúcnosť orientované služby v oblasti mobility a cestovného ruchu a výhody vyplývajúce 

zo spolupráce a nadnárodných sietí. Toto podujatie zorganizovala organizácia Danube 

Office Ulm/Neu-Ulm v spolupráci s Ministerstvom dopravy Baden-Württemberg, Nemecko. 

Prečítajte si viac o tejto konferencii … 

Sledujte projekt Transdanube.Pearls na sociálnych médiách:    

Alebo navštívte stránku: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls 

OCENENÝ: Projekt Transdanube.Pearls získava cenu VCÖ za mobilitu 

 

 

Do najväčšej rakúskej súťaže v oblasti mobility, 

cien VCÖ za mobilitu, bolo zaslaných spolu 321 

projektov a koncepcií. Vyhralo 12 ukážkových 

projektov. Transdanube.Pearls je jedným zo 

šťastných víťazov, ktorý získal cenu v kategórii 

„Voľný čas a cestovný ruch“. Tohtoročné motto 

cien VCÖ za mobilitu odovzdávaných vo Viedni 

znelo „Spoločnosť. Zmena. Mobilita.” a súťaž sa 

zameriavala na projekty, ktoré prispievajú 

k prechodu odvetia dopravy. Agnes Kurzweil, 

zástupkyňa hlavného partnera, Rakúskej 

environmentálnej agentúry, si cenu prevzala na 

ceremoniáli, ktorý sa konal vo Viedni 18. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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septembra 2018. Viac informácií…  

SPOLUPRÁCA: Potenciálne budúce „perly Dunaja“ (Danube.Pearls) sa prvýkrát 

stretli 

 

 

Po konferencii sa zástupcovia zainteresovaných 

riadiacich organizácií z odvetvia cestovného 

ruchu spoločne s našimi partnermi projektu 

zúčastnili dvojdňového seminára, ktorý sa konal 

v dňoch 12-13. júla v nemeckom meste Neu-

Ulm. Bol to prvý krok k zavedeniu nadnárodnej 

siete Danube.Pearls.  

Účastníci mali možnosť hovoriť o organizačnej 

štruktúre, výhodách, úlohách a pracovných 

oblastiach budúcej siete Danube.Pearls. Spoločná 

prechádzka mestom Ulm poskytla príležitosť 

spoznať jednotlivých účastníkov a ich „perly“. 

 

ZÁBAVA: Videá z hodnotiaceho zájazdu  

 

 

V lete 2017 precestoval medzinárodný tím 

odborníkov na mobilitu a cestovný ruch spolu 

s kameramanmi 2 860 km dlhú trať pozdĺž rieky 

Dunaj iba pomocou trvalo udržateľných 

dopravných prostriedkov, ako sú napríklad 

autobusy, vlaky, lode a bicykle. Za 22 dní prešli 9 

krajín a navštívili viac než 15 regiónov. 

Chcete vedieť, ako sa im to podarilo? Potom si 

pozrite naše videá a začnite po Dunaji cestovať 

udržateľným spôsobom hneď teraz! Bude to 

nezabudnuteľný zážitok! 

Videá si pozrite tu … 

© Transdanube.Pearls 
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FAKTY: Projektové aktivity a prvé výsledky 

 

 

Chceli by ste navštíviť Železnú bránu na 

vlastnom bicykli, no máte problém ho previezť 

z Belehradu autobusom? Hľadáte možnosti, ako 

prejsť poslednú míľu z vlakovej stanice na 

Neusiedlerské jazero? S radosťou vám 

oznamujeme, že sa zrealizovali prvé pilotné akcie 

ako napríklad požičovne bicyklov, prevoz 

bicyklov a flexibilné systémy dopravy.  

Okrem toho sa v Slovinsku a Rumunsku otvorili 

informačné centrá pre mobilitu a viac než 60 

účastníkov sa zúčastnilo školení o riadení 

mobility v dunajskom regióne. Podrobnejší 

prehľad výsledkov a plánovaných služieb sa 

nachádza tu … 

 

MEDZINÁRODNÉ: Účasť na medzinárodných konferenciách  

 

 

Projekt Transdanube.Pearls sa prezentoval na 

dvoch medzinárodných konferenciách 

o mobilite, konkrétne na 5. konferencii SUMP 

v cyperskej Nikózii (14-15. mája) a na konferencii 

ECOMM vo Švédskej Uppsale (31. mája – 1. 

júna).  

Pani Lucia Illieva, členka nášho projektového 

partnera „Klub trvalo udržateľného rozvoja 

občianskej spoločnosti“ (Bulharsko), 

prezentovala projekt a inovatívnu koncepciu 

„Plán pre trvalo udržateľný regionálny cestovný 

ruch a mobilitu“ (SRTMP), ktorý sa vypracoval 

© Transdanube.Pearls 
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počas projektu.  

Viac informácií…  

 

Nadchádzajúce udalosti 

 1. – 3. október 2018: Študijná návšteva pre ASP a partnerov v Delte Dunaja, Rumunsko 

 3. – 5. október 2018: 6. stretnutie partnerov v Delte Dunaja, Rumunsko 

 18. – 19. október 2018: Účasť na 7. výročnom fóre EUSDR v Sofii, Bulharsko  

o  Prezentácia projektu hlavným partnerom, Rakúskou environmentálnou agentúrou, 

na zasadnutí o „Trvalo udržateľnej mobilite cestovného ruchu” 
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