Newsletter 09/2018
Prvi mejniki in napredek v EU projektu Transdanube.Pearls

Od zadnjega glasila, ki je bilo poslano septembra 2017, je EU projekt Transdanube.Pearls
dosegel prve mejnike na poti za doseganje projektnih ciljev na področju spodbujanja
trajnostne mobilnosti v turizmu vzdolž reke Donave.
Na tretjem partnerskem sestanku, ki se je oktobra 2017 odvijalo v Rusah v Bolgariji, so
partnerji potrdili končno različico skupnih standardov. Skupni standardi opredeljujejo
osnovne kriterije in minimalne standard, ki jih morajo izpolnjevati bodoči Biseri in člani
mreže. Factsheet oziroma dokument, ki povzemajo merila za destinacije, ki bi rade postale
del mreže Podonavski biseri, je na dostopen TUKAJ.
Na četrtem partnerskem srečanju, ki se je marca 2018 odvijal v Vukovarju na Hrvaškem, so
partnerji predstavili trenutni status pilotnih aktivnosti in diskutirali o prednostih mreže
Transdanube.Pearls (Podonavski Biseri). Hkrati so določili odgovornosti, ki jih morajo kot del
mreže sprejeti člani. Informacije so povzete TUKAJ.
V mesecu juniju so vsi partnerji dokončali svoj “Načrt trajnostnega regionalnega turizma in
mobilnosti” oz. “Sustainable Regional Tourism and Mobility Plan” (SRTMP), koncept
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načrtovanja in izvajanja ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v turizmu v regiji. S
tem so partnerji pričeli izvajati ukrepe v sodelovanju z regionalnimi deležniki iz sektorjev
turizem in mobilnost. Projekt teži k izvajanju novih in izboljšanih mobilnostnih in turističnih
storitev s tem, da razvija in testira pilotne aktivnosti. Ti pilotni ukrepi oz. aktivnosti zajemajo
najem koles, vzpostavitev nosilcev za kolesa na avtobusih, fleksibilnih prevoznih sistemov in
mobilnostno informacijskih centrov.

V ta namen so bile izdelane smernice za

najučinkovitejše načrtovanje in testiranje teh pilotnih ukrepov. Izdelane smernice so na voljo
TUKAJ.
Poleg tega so bili prvi pilotni ukrepi uspešno izvedeni, med njimi mobilnostno-informacijski
center v Murski Soboti v Sloveniji in kolesom prijazna avtobusna linija na območju srbskega
Iron gate-a, ki omogoča prevoz koles na relaciji Beograd – Kladovo.
Pomembni rezultat dela je tudi udeležba več kot 100 predstavnikov iz sektorjev turizem in
mobilnost s celotnega Podonavja na vmesni konferenci EU projekta Transdanube.Pearls, ki je
11. junija 2018 potekala v Neu-Ulmu v Nemčiji. Cilj konference je bilo predstaviti v
prihodnost usmerjene mobilnostne in turistične storitve ter prednosti, ki izvirajo iz
medsebojnega sodelovanja ter mednarodnih mrež. Dogodek je gostila organizacija Danube
Office Ulm/Neu-Ulm, organizirana pa je bila v sodelovanju z Ministrstvom za promet BadenWürttemberg, Nemčija. Več informacij o konferenci je na voljo TUKAJ …
Spremljajte projekt Transdanube.Pearls na družbenih omrežjih:
Obiščite našo spletno stran: http://www.interreg-danube.eu/transdanube-pearls
NAGRADA: Transdanube.Pearls je prejel VCÖ Mobility Award
Skupno 321 projektov in konceptov se je
potegovalo za nagrado VCÖ Mobility Award,
največjo nagrado na področju mobilnosti v
Avstriji. Nagrajenih je bilo skupno 12 projektov,
med njimi tudi projekt Transdanube.Pearls, ki je
prejel nagrado v kategoriji “Prosti čas in turizem”.
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okolje Avstrija, je prevzela nagrado na podelitvi
nagrad na Dunaju 18. septembra 2018.
Več informacij je na voljo TUKAJ …
SODELOVANJE: Potencialni prihodnji Transdanube Biseri so se prvič srečali
Po

vmesni

konferenci

organizacij,

so

zainteresirani

se

predstavniki

za

upravljanje

destinacij znotraj mreža Transdanube.Pearls, in
predstavniki partnerjev udeležili dvodnevnega
seminarja, ki se je odvijal 12. in 13. julija v NeuUlmu, v Nemčiji. S tem je bil narejen prvi korak k
implementaciji

mednarodne

mreže

Transdanube.Pearls.
Udeleženci so imeli priložnost diskutirati o
strukturi mreže, prednostih, odgovornostih in
delovnih

področjih

bodoče

mreže

Transdanube.Pearls. Organizirano je bilo skupno
raziskovanje mestnega središča, na katerem s
udeleženci imeli priložnost, da se bolje spoznajo
med sabo in da bolje spoznajo druge destinacije,
ki želijo postati del mreže.

ZABAVA: Filmi z ocenjevalnega izleta “Assessment Tour”
Poleti 2017 je mednarodna ekipa, ki so jo
sestavljali strokovnjaki s področja mobilnosti in
turizma,

v

spremstvu

snemalne

ekipe

prepotovala 2.860 km dolgo pot vzdolž reke
Donave, pri čemer je uporabila le trajnostna
prevozna sredstva, kot so avtobusi, vlaki, ladje in
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kolesa. Tura je obsegla devet držav, pri čemer so
udeleženci v 22 dneh obiskali več kot 15
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različnih regij.
Vas zanima, kako jim je to uspelo izvesti?
Poglejte si filmčke in se tudi vi odpravite na pot
vzdolž Donave. Za pot izberite le trajnostna
prevozna sredstva, mi pa vam garantiramo
nepozabno dogodivščino!
FIlmčke si poglejte TUKAJ …

DEJSTVA: Projektne aktivnosti in prvi rezultati
Bi želeli Iron Gate raziskati s svojim kolesom, a se
pri tem soočate s težavo, kako pripeljati svoje
kolo iz Beograda? Ali pa morda iščete možnost,
kako prepotovati zadnji kilometer poti med
železniško postajo in jezerom Neusiedl? Z
veseljem vam sporočamo, da so bili že izvedeni
prvi pilotni ukrepi, kot so storitve najema koles,
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prevoza koles na avtobusih in prilagodljivi
transportni sistemi.
Poleg tega so v Sloveniji in Romuniji že odprli
informacijsko-mobilnostne centre, več kot 60
udeležencev iz Podonavja pa se je udeležilo
usposabljanj za mobilnostne managerje. Več o
podrobnostih izvedenih aktivnosti in prihajajočih
storitev preberite TUKAJ.

Page 4 of 5
www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

MEDNARODNO: Udeležba na mednarodnih konferencah
Projekt Transdanube.Pearls je bil predstavljen na
dveh mednarodnih konferencah s področja
mobilnosti, in sicer na 5. Konferenci SUMP v
Nikoziji na Cipru (14.-15. maja) in na konferenci
ECOMM v Upsali na Švedskem (31. maj-1. junij).
Licia Illieva, predstavnica projektnega partnerja
“Club Sustainable Development of Civil Society”
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“Sustainable Regional Tourism Mobility Plans”
(SRTMP), ki je bil razvit v okviru projekta.
Preberi več …
Prihajajoči dogodki




1 – 3 Oktober 2018: Študijski obisk za ASP in projektne partnerje v Delti Donava, Romunija
3 – 5 Oktober 2018: 6 partnersko srečanje v Delti Donave, Romunija
18 – 19 Oktober 2018: Udeležba na 7. forumu EUSDR Annual Forum v Sofii, Bolgarija
o Predstavitev projekta s strain vodilnega partnerja Agencije za okolje Avstrija, na
zasedanju “Sustainable Tourism Mobility”
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