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Proiectul “Transdanube.Pearls” exploreaza regiunea Dunarii din 

Austria Superioara 

15 organizatii din 9 tari europene situate de-a lungul Dunarii incurajeaza crearea unei retele a 

destinatiilor turistice, intitulate “Perle”, pentru a oferi turistilor si locuitorilor posibilitatea de a 

calatori si a explora regiunea Dunarii, prin utilizarea unor mijloace sustenabile de transport. 

In perioada 3-7 iulie 2017, 40 de reprezentanti din regiunile partenere in proiect au vizitat 

Regiunea austriaca a Dunarii Superioare si localitatea Werfenweng, un exemplu de buna practica 

a “Perlelor Alpine”. Aceasta vizita de studiu a fost urmata de o reuniune a partenerilor, in care 

reprezentantii acestora au continuat analiza procesului de creare sau dezvoltare a serviciilor de 

mobilitate, a centrelor regionale de mobilitate si a noilor pachete de turism sustentabil, care se 

adreseaza atat turistilor, cat si locuitorilor din regiunile dunarene. Aceste oferte de turism vor 

constitui o propunere originala cu privire la destinatiile turistice noi, identificate in cadrul 

proiectului, crescand astfel atractivitatea turistica a Regiunii Dunarii, cel mai important efect fiind 

acela de reducere a impactului negativ asupra mediului.  

Reprezentantii echipei de implementare a proiectului din partea Agentiei pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est, partener in cadrul proiectului, impreuna cu partenerul strategic Asociatia 

pentru Dezvoltarea Turismului din Moldova au participat la vizita de studiu si la reuniunea 

organizatiilor partenere in proiect. 

Proiectul “Transdanube.Pearls” a inceput la 1 ianuarie 2017, avand o durata de implementare de 

30 luni, fiind cofinantat in cadrul Programului Transnational Dunarea, cu un buget total de 2,9 

milioane euro.  

Avand in vedere obiectivul proiectului de a dezvolta o retea a destinatiilor (“Perle”), angajata in 

mobilitatea sustenabila catre si in interiorul zonelor turistice, una dintre localitatile incluse in 

intinerariul vizitei de studiu a fost localitatea Werfenweng. Aceasta localitate face parte din 

reteaua de “Perle Alpine”, alaturi de alte 27 localitati din regiunea Alpilor, fiind un exemplu de 

buna practica in domeniul mobilitatii. Diversitatea ofertei in domeniul mobilitatii din 

Werfenweng a incantat participantii la vizita de studiu si a oferit ocazia de a dezvolta noi idei in 

domeniu.  
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De asemenea, participantii la vizita de studiu au avut ocazia de a experimenta mijloace 

sustenabile de mobilitate, prin practicarea mersului pe bicicleta de-a lungul Dunarii, utilizarea 

feribotului si a barcilor din lemn. 

Pe parcursul implementarii proiectului, fiecare destinatie turistica isi va incuraja dezvoltarea 

mobilitatii, printr-o serie de masuri integrate, cum ar fi: infiintarea unor centre de informare in 

domeniul mobilitatii, instruirea unor manageri in domeniul mobilitatii, actiuni de constientizare 

adresate actorilor cheie ai proiectului, diversificarea informatiilor in domeniul mobilitatii si 

turismului, atat pentru locuitori, cat si pentru turisti. In plus fata de aceste activitati, se vor 

implementa activitati pilot cu privire la inchirierea si transportul de biciclete, sisteme de parcare, 

noi trasee cicloturistice, transferul calatorilor, in vederea imbunatatirii mobilitatii de-a lungul 

Dunarii. 

In vara anului 2017, experti din sectorul transportului si al turismului vor realiza o calatorie de-a 

lungul Dunarii, programata pentru o perioada de 21 zile, utilizand doar mijloace sustenabile de 

transport. Aceasta calatorie va furniza informatii relevante cu privire la atractiile turistice, 

posibilitatile de a ajunge la destinatiile turistice identificate, utilizand servicii de mobilitate 

sustenabila, precum si posibilitatea de a avea informatii cu privire la existenta mijloacelor 

sustenabile de transport catre si in interiorul viitoarelor Perle. 

In perioada urmatoare, expertii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud - Est, partener in 

cadrul  proiectului TRANSDANUBE.PEARLS, impreuna cu expertii Consiliului Judetean Tulcea – in 

calitate de Partener  Strategic Asociat al proiectului, vor desfasura activitati in vederea  elaborarii 

a Planului de Actiune privind mobilitatea sustenabila in Delta Dunarii, de pregatire a unui studiu 

de fezabilitate pentru dezvoltarea unei piste de biciclete, de dezvoltare de pachete turistice ce 

includ mobilitate sustenabila si dezvoltarea centrului de mobilitate, situat pe faleza municipiului 

Tulcea. Toate aceste activitati au ca scop furnizarea de informatii actualizate despre atractiile 

turistice si posibilitatile de mobilitate sustenabila din Delta Dunarii.   
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