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A dunamenti térségek jelentős kulturális és 
természeti örökségére építve a Transdanube 
Travel Stories projekt célja a fenntartható turizmus 
támogatása a Duna nagyrégióban, innovatív 
promóciós koncepciók, új narratívák kidolgozásával 
és fenntartható mobilitásmenedzsment eszközök 
alkalmazásával. A bevont szereplők szoros 
együttműködése teremti meg annak alapját, hogy 
a Duna egyedülálló turisztikai desztinációvá váljon 
a piacon, és ennek eredményeként több európai 
polgár élhesse át fenntartható módon a közös Európa 
kulturális és természeti örökségeit.

A PROJEKT CÉLJAI

PROJEKT EREDMÉNYEI

Új, innovatív narratívák  és tematikus útvonalak 
kidolgozása a Duna nagyrégió turisztikai 
desztinációként való népszerűsítése érdekében 

A fenntartható közlekedés integrálása a fenntartható 
turizmus fogalmába

A helyi menedzsment kapacitás és az 
együttműködés fejlesztésvel a Duna régióban 
megerősítjük az örökség haszosítása iránti felelős 
szemléletet és a fenntartható turizmus szerepét

TURIZMUS

6 új történet 6 úútvonal mentén, összekapcsolva a 
különböző meglevő útvonalakat és hálózatokat, amelyek a 
Duna régió új narratíváját formálják meg

6 innovatív eszköz az új útvonalak megtapasztalásához

6 tesztelt „zöld” utazási termék

Danube Travel Challenge: verseny az útvonalak nyújtotta 
élmények bemutatására a projekt során

MOBILITÁS MENEDZSMENT

6  fenntartható turisztikai mobilitási terv elkészítése az új 
útvonalak mentén

Képzett mobilitásmenedzserek útvonalanként, akik átadják 
a fenntartható mobilitás menedzsment módszereit az 
útvonalak további szereplőinek 

Fenntartható mobilitásmenedzsment információs anyagok és 
szolgáltatások az útvonalak mentén

MEGVALÓSÍTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Termék-klubok létrehozása az egyes útvonalak mentén 
kiválasztott desztinációkban

„Téli Iskola”  - Élményszerű történetmesélési képzés 
az útvonalak különböző desztinációiban működő 
idegenvezetőknek 

E-learning eszközök 

Hálózati és együttműködési rendezvények

FEDEZD FEL 
A DUNAMENTI 

TÉRSÉGEKET ÚJ, 
AUTÓMENTESEN 

BEJÁRHATÓ TEMATIKUS 
ÉLMÉNYUTAKON



PROJEKT PARTNEREK

Környezetvédelmi Ügynökség,Ausztria 

Ulm/Neu-Ulm Duna Iroda
- Duna Gyöngyei Hálózat 
képviseletében

WDG Felső-ausztriai Dunai Turisztikai 
Kft. – Dunai Gyöngyszemek Hálózat 
képviseletében

Linzi Turisztikai Tanács - a Császárok 
és királyok útjának képviseletében 

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
-  Szent Márton útja (Via Sancti Martini)  
képviseletében 

Muraszombati Kultirális, Turisztikai és 
Sport Intézet
- a Zsidó örökség európai útjának 
képviseletében 

Horvátország „Falusi tagsági kártya
klub” - Turizmust és a vidéki 
fejlődést támogató szervezet- 
az Iter Vitis útvonal képviseletében 

Nagyvárad és környékének turizmusát 
támogató szervezet - a Réseau Art 
Neuveau képviseletében, Románia

Duna Kompetencia Központ(DCC)
 - a Római császárok és dunai borok 
útjának képviseletében 

DANUBEPARKS - Duna menti védett 
területek hálózata

8 stratégiai partner, akik a projekt sikeres beindítását 
támogatják 

A projektet kezdeményezte
 és támogatja 

A projekt a THE PEP (Transport-Health-Environment 
Pan-European Programme) program része.

A projekt az Interreg Duna Transznacionális 
Együttműködés Program keretében, az Európai Unió 
és MagyarÁllam társfinanszírozásával valósul meg



PROJEKT INFORMÁCIÓ

KAPCSOLAT

Partnerség

Projekt időtartama

Prioritási terület

Projekt költségvetése

Vezető Partner

EU-Funding Programme 

Finanszírozási mód: 

Az EU társfinanszírozó (a 
teljes költség 85%-a): 

10 projekt partner 7 
országból

2020.07.01. – 2022.12 31.

A Duna régió környezete 
és kultúrája

1,82 millió euro

Környezetvédelmi 
Ügynökség, Ausztria

Interreg Duna 
Transznacionális 
Együttműködési Program

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) 

ERFA: 1,5 millió euro
IPA: 44.837,5 euro

Environment 
Agency Austria
Agnes KURZWEIL
agnes.kurzweil@
umweltbundesamt.at
 
Christina NARVAL
c.narval@verracon.at

Andreas FRIEDWAGNER
a.friedwagner@verracon.at 

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

Vezető Partner

Projekt koordinátor

Minőség-menedzsment

Honlap


