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Newsletter 1 - 12/2017 

 Transdanube.Pearls – Sieť pre trvalo udržateľnú mobilitu pri rieke Dunaj 

Cieľom projektu Transdanube.Pearls je vytvoriť sieť destinácií („perál“) presadzujúcich 

trvalo udržateľnú mobilitu pre turistov a obyvateľov dunajského regiónu, ktoré budú 

podporovať spoluprácu medzi rôznymi účastníkmi projektu z odvetvia dopravy a 

cestovného ruchu. Táto sieť zvýši viditeľnosť zúčastnených destinácií, ktoré budú svojim 

návštevníkom ponúkať jedinečnú možnosť cestovať po Dunaji trvalo udržateľnými 

dopravnými prostriedkami. Týmto sa projekt bude snažiť rozvíjať a zavádzať sociálne 

spravodlivé, ekonomicky uskutočniteľné, ekologické a zdravie podporujúce služby 

mobility pre návštevníkov a obyvateľov dunajského regiónu. 

15 organizácií z 9 európskych krajín ležiacich na Dunaji spolupracuje na projekte 

Transdanube.Pearls, ktorý sa oficiálne spustil počas úvodnej konferencie v Belehrade 1. 

marca 2017.  

Trvanie projektu: 1.1.2017 – 30.6.2019 

Rozpočet: 2,94 mil. € 

EFRR: 2,19 mil. €  

IPA: 308,205 € 

Prioritná oblasť: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región 

Sledujte projekt Transdanube.Pearls na sociálnych médiách:  

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

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls
https://de-de.facebook.com/Transdanube/
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Študijná návšteva v Hornom Rakúsku  

 

 

Asi 40 účastníkov navštívilo v júli 2017 región 

Horného Rakúska. Účastníci mali príležitosť 

navštíviť Werfenweng, jednu z 27 obcí siete 

„perly Álp“ zameranej na ekologickú mobilitu 

v Alpskej oblasti. Okrem toho využili rôzne 

ponuky mobility na dunajskej cyklistickej ceste 

ako napríklad cestu trajektom či drevenými 

bárkami alebo krátku túru na Donauschlinge 

Schlögen, a tým získali nové nápady pre služby 

trvalo udržateľnej mobility pre ich vlastný región. 

Viac informácií …  

 

Precestujte Dunaj – trvalo udržateľným spôsobom! 

 

 

V lete 2017 precestovali medzinárodní odborníci 

na mobilitu a cestovný ruch 2 860 km dlhú trať 

pozdĺž Dunaja iba pomocou trvalo udržateľných 

dopravných prostriedkov, ako napríklad 

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

krajín a navštívili viac než 15 regiónov a miest. 

Cieľom tejto cesty bolo ukázať súčasné 

možnosti cestovania v dunajskom regióne bez 

osobných áut a prispieť do projektu 

Transdanube.Pearls poskytnutím cenného 

hodnotenia súčasnej situácie v regiónoch. 

Prečítajte si správu s fotkami a videami z cesty 

tu …  

 

 

Spoločné normy pre členov siete sú dokončené 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/886
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls/section/travel-the-danube-sustainably
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Počas stretnutia partnerov v meste Ruse, ktoré 

sa konalo v októbri 2017, partneri schválili 

konečnú verziu spoločných noriem. Tým dosiahli 

dôležitý míľnik pre projekt a nadnárodnú sieť, 

ktorá sa má zaviesť počas trvania projektu. Tieto 

normy definujú základné kritériá a minimálne 

požiadavky, ktoré musia splniť budúce „perly“ 

a členovia siete, ako napríklad záruka mobility 

cestovať trvalo udržateľným spôsobom z, do 

a v rámci „perál“, a vyššia úroveň poradenstva 

o službách mobility a cestovného ruchu. Na 

stránke projektu čoskoro zverejníme ďalšie 

informácie o týchto spoločných normách. 

 

Školenie certifikovaného manažéra pre mobilitu  

 

 

V októbri 2017 sa 30 partnerov a účastníkov 

projektu z odvetvia mobility a cestovného ruchu 

zúčastnilo nadnárodného školenia v bulharskej 

Silistre, aby sa stali certifikovanými manažérmi 

pre trvalo udržateľnú mobilitu. Títo manažéri 

prispôsobia školiaci materiál rámcovým 

podmienkam špecifickým pre jednotlivé krajiny 

a vykonajú regionálne školenia, aby svoje 

nadobudnuté poznatky poskytli partnerom 

projektu na regionálnej úrovni. 

Viac informácií …  

 

 

 

Usmernenia o „Pláne pre trvalo udržateľný regionálny cestovný ruch a mobilitu” 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1149
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(SRTMP), službách mobility a ponukách v oblasti cestovného ruchu 

 

 

Partneri projektu úspešne dokončili usmernenia 

pre vytvorenie novej trvalo udržateľnej 

mobility/informačných služieb a turistických 

balíkov. Tieto usmernenia sa týkajú systémov 

prenájmu bicyklov a služieb prevozu bicyklov, 

ponúk flexibilnej dopravy, informačných centier 

pre mobilitu alebo nadnárodných ponúk 

v oblasti mobility cestovného ruchu.  

Okrem toho boli úspešne dokončené 

usmernenia o pláne SRTMP. Tieto usmernenia 

poskytujú základ pre plán SRTMP, ktorý 

vypracuje každý partner. Na stránke projektu 

čoskoro zverejníme ďalšie informácie o týchto 

usmerneniach. 

Nadchádzajúce udalosti 

 marec 2018: 4. stretnutie partnerov vo Vukovare, Chorvátsko  

 

 11. júl 2018: Strednodobá konferencia o projekte v meste Ulm, Nemecko 

Konferencia sa bude konať počas 11. medzinárodného dunajského festivalu a zhromaždia 

sa na nej medzinárodní odborníci na cestovný ruch a mobilitu. Bude sa hovoriť o stave 

projektu, službách mobility a informáciách o mobilite, ako aj o forme a štruktúre tejto 

nadnárodnej siete.  

 

V mene projektového tímu Transdanube.Pearls vám želáme veselé 

Vianoce a šťastný nový rok! 

 

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

