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Hírlevél 2018. 09.  

 Az EU projekt; Transdanube.Pearls első mérföldkövei és eredményei 

 

A legutóbbi, 2017. szeptemberi hírlevél óta a Transdanube.Pearls elnevezésű EU projekt, elérte 

a projekt céljának első mérföldköveit azon az úton, amelyen a Duna menti turizmus 

fenntartható mobilitásának előmozdítása érdekében indult el. A harmadik, Bulgáriában 

megrendezett 2017. októberi partnertalálkozó során a partnerek jóváhagyták a közös 

szabványok végleges változatát. A közös szabványok meghatározzák azokat a kritériumokat 

és minimumkövetelményeket, amelyeket a jövőben létrehozandó Gyöngyszemek / Pearls és 

a hálózat tagjai kell, hogy teljesítsenek. Az itt rendelkezésre álló tájékoztató adatlap 

összefoglalja azokat a kritériumokat, amelyeknek a Duna.Gyöngyszemeknek meg kell 

felelniük. 

A horvátországi Vukovarban, 2018. márciusában megrendezett negyedik partnertalálkozón a 

partnerek bemutatták a pilot tevékenységek jelenlegi állását, és közösen megvitatták a 

DunaPearls hálózat előnyeit, valamint meghatározzák azt a felelősséget, amelyet a tagoknak 

kell vállalniuk, amikor a hálózat részévé válnak. Az információkat itt összegezzük. 

  

Emellett júniusban valamennyi partner véglegesítette a "Fenntartható regionális 

idegenforgalmi és mobilitási terv" (SRTMP) koncepcióját, amely az idegenforgalom 

fenntartható mobilitásának előmozdítására irányuló intézkedések tervezését és végrehajtását 

határozza meg. Így a partnerek a turisztikai és mobilitási szektor regionális szereplőivel 
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együttműködve belevágtak a meghatározott tevékenységek végrehajtásába. Ezenkívül a 

projekt célja a meglévő mobilitási és idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése és bevezetése, 

valamint a kísérleti tevékenységek kidolgozása és tesztelése. Ezek a kísérleti tevékenységek 

kerékpárkölcsönzésre és kerékpártartókra, rugalmas közlekedési rendszerekre és mobilitási 

információs központra vonatkoznak. E célból kidolgozták az ilyen kísérleti cselekvéseknek a 

leghatékonyabb módon történő tervezésére és tesztelésére vonatkozó iránymutatásokat. A 

különböző mobilitási és idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvek itt találhatóak. 

Ezenkívül sikeresen bevezették az első kísérleti tevékenységeket, például létrejött a Szlovéniai 

Mobilitási Információs Központ, valamint a szerb Vas kapunál a kerékpárbarát buszvonal is 

kialakítottak, amelyen kerékpárt is lehet szállítani Belgrádból Kladovóba. 

 

Végül pedig, 2018. július 11-én az egész Duna-régió turisztikai és mobilitási ágazatának több 

mint 100 képviselője vett részt a "Transdanube.Pearls" félidős konferenciáján a németországi 

Neu-Ulmban. A cél az volt, hogy bemutassák a jövő-orientált mobilitási és idegenforgalmi 

szolgáltatásokat, valamint az együttműködésből és a transznacionális hálózatokból származó 

előnyöket. Az eseményt az Ulm / neu-ulmi Duna-iroda szervezte a németországi Baden-

Württemberg Közlekedési Minisztériummal közösen.  

 A konferenciáról itt olvashatnak részletesebben … 

Kövesse a Transdanube.Pearls projektet a közösségi médiában is:    

Vagy látogasson el a honlapunkra: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-

pearls 

A DÍJAZOTTAK: A Transdanube.Pearls átveszi a VCÖ Mobility Award-t 

 

 

Összesen 321 projektet és koncepciót nyújtottak 

be a VCÖ Mobilitás Díjra, amely Ausztriában a 

legnagyobb mobilitási verseny. 12 valóban 

példamutató projektet díjaztak; köztük a 

Transdanube.Pearls volt az egyik szerencsés 

nyertes a "Szabadidő és idegenforgalom" 

kategóriában elnyert díjjal. Az idei bécsi VCÖ 

Mobilitás Díj mottója: "Társadalom. Változás. 

Mobilitás.”, a hangsúly pedig azokon a 

projekteken volt, amelyek a közlekedési ágazat 

átalakítására irányultak.  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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Agnes Kurzweil, a vezető partner; az osztrák 

Környezetvédelmi Iroda munkatársa vette át a 

díjat a bécsi díjátadó ünnepségen 2018. 

szeptember 18-án. Itt olvashat többet az 

eseményről …  

EGYÜTTMŰKÖDÉS: A potenciális dunai. gyöngyszemek / Danube.Pearls első 

találkozója 

 

 

A félidős konferenciát követően a 

projektpartnerek által támogatott, az 

idegenforgalmi ágazat érdekelt irányító 

szerveinek képviselői július 12-13 között egy 

kétnapos szemináriumon vettek részt 

Németországban, Neu-Ulmban. Ez volt az első 

lépés a Dunai.Gyöngyszemek / Danube.Pearls 

transznacionális hálózat megvalósításához. 

A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy 

megvitassák a jövő Dunai.Gyöngyszemek / 

Danube.Pearls hálózatának szervezeti felépítését, 

előnyeit és felelősségi köreit, valamint a jövőbeli 

munkaterületeit. A közös séta Ulm város 

központjában lehetőséget nyújtott egymás és a 

gyöngyszemek jobb megismerésére. 
 

 

 

 

SZÓRAKOZÁS: Az összegző utazásról készült filmek  

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
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2017 nyarán mobilitási és turisztikai szakértők 

nemzetközi csapata kíséretében egy videós 

csapat utazott végig a 2.860 kilométer hosszú 

úton a Duna mentén, mindezt kizárólag 

fenntartható közlekedési eszközökkel, például 

autóbuszokkal, vonatokkal, hajókkal és 

kerékpárokkal téve meg. 9 országot érintettek, 

valamint 22 nap alatt több, mint 15 régiót 

látogattak meg. 

Érdekli, hogy sikerült ezt végig csinálni? Akkor 

nézze meg a videóinkat, és kezdjen is el 

fenntartható módon közlekedni a Duna mentén! 

Felejthetetlen élmény lesz! 

A videókat itt nézheti meg … 

 

TÉNYEK: A projektben elvégzett tevékenységek, és az első eredmények 

 

 

Szeretné meglátogatni a Vas kaput a saját 

kerékpárján, de gondot okoz, hogy Belgrádból 

hogyan juttassa el buszon a biciklijét? Azon 

gondolkodik, hogy hogyan teheti meg az utolsó 

mérföldet a vasútállomástól a Fertő tóig? 

Örömmel jelenthetjük, hogy az első kísérleti 

akcióinkat sikerrel bevezettük; például, már 

megnyitottuk a kerékpárkölcsönzőket, 

kerékpártartókkal felszerelt, rugalmas szállítási 

rendszereket valósítottunk meg. 

Ezeken kívül, Szlovéniában és Romániában 

mobilitási információs központokat nyitottunk 

meg, és több mint 60 résztvevő vett részt a 

mobilitás menedzsment képzéseken a Duna 

régióban. A megvalósult eredmények és a 

közeljövőben beinduló szolgáltatások részletes 

áttekintését itt találja… 

 

© Transdanube.Pearls 

© Transdanube.Pearls 
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NEMZETKÖZI: Részvétel nemzetközi konferenciákon  

 

 

A Transdanube.Pearls két nemzetközi mobilitási 

konferencián mutatkozott be, nevezetesen az 

ötödik SUMP konferencián Nicosia városában, 

Cipruson (május 14-15.), és az ECOMM 

konferencián, melyet a svédországi Uppsalában 

tartottak meg (május 31. és június 1. között). Lucia 

Illieva asszony az egyik projektpartnerünk 

képviselője "A civil társadalom fenntartható 

fejlődési klubja" (Bulgária) projektet mutatta be, 

valamint ismertette a "Fenntartható regionális 

turisztikai mobilitási tervek" (SRTMP) című 

innovatív koncepciót, amelyet a projekt ideje alatt 

valósítottak meg. 

Bővebben itt olvashat a hírről…  

 

Közelgő események 

 2018. október 1-3.: Tanulmányút a romániai Duna-deltában az ASP-k és a partnerek 

részvételével. 

 2018. október 3-5: 6. partnertalálkozó a romániai Duna-deltában. 

 2018. október 18-19: Részvétel a 7. EUSDR Éves Fórumon Szófiában, Bulgáriában.  

o A projektet bemutatja a vezető partner, az osztrák Környezetvédelmi Iroda a 

“Fenntartható turizmus és mobilitás szekcióban. 
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