Comunicat de Presă

(Tulcea, Octombrie 2017)

Primele rezultate: Standarde Comune pentru Reţeaua de Perle in
domeniul turismului si transportului sustenabil şi Sesiune de
Instruire pentru Managerii în Mobilitatea Sustenabilă
30 de organizatii din sectoarele Mobilitate şi Turism din 9 ţări europene au participat
la o sesiune de instruire transnaţionala organizata la Silistra, in Bulgaria, obtinand
certificate de manageri în mobilitate sustenabilă.
Instruirea a fost organizată in perioada 4-6 octombrie 2017 şi face parte din
activităţile prevăzute in cadrul proiectului Transdanube.Pearls. Anterior sesiunii de
instruire, în perioada 2-3 octombrie 2017, partenerii din cadrul proiectului au
participat la o întalnire de lucru organizată la Ruse, in Bulgaria, in cadrul căreia au
aprobat versiunea finală a standardelor comune pe care trebuie să le indeplinească
destinaţiile turistice interesate in a deveni membre ale Reţelei de Perle de mobilitate.
Unul dintre principalele obiective ale proiectului il constituie crearea unei reţele de destinaţii
turistice denumite “Perle”, dedicate mobilităţii sustenabile de-a lungul Dunării. Standardele
comune definesc criteriile de bază şi cerinţele minime care trebuie să fie îndeplinite de
viitoarele destinatii de tip “Perla”, in calitate de membri ai acestei reţele, respectiv:
posibilitatea de a călători către aceste destinatii, dar si intre ele, cu mijloace sustenabile de
transport, capacitatea de a oferi consiliere privind mobilitatea şi serviciile de turism, la un
nivel ridicat, de ex. in cadrul unui centru de informare specializat.
De asemenea, in cadrul intlanirii de lucru au fost discutaţi paşii următori pentru
implementarea serviciilor de mobilitate, cum ar fi actualizarea Planurilor Regionale de
Mobilitate Sustenabilă în Turism şi crearea unui pachet turistic transnaţional integrat.
Sesiunea de instruire transnaţionala pentru managerii în mobilitatea sustenabilă a fost
organizata de către Clubul “Dezvoltarea Sustenabilă a Societăţii Civile” şi a avut loc în Silistra,
Bulgaria, în perioada 4-6 Octombrie. Instruirea este o componentă importantă a proiectului
şi are ca scop consolidarea capacităţii instituţionale a partenerilor, în domeniul mobilităţii
sustenabile de-a lungul Dunării.
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Doi experţi internaţionali în domeniul mobilităţii au instruit 30 de participanţi din 9 ţări
europene, utilizând in egala măsura instrumente de lucru statice şi interactive. Instruirea a
avut ca punct de referinţă bazele managementului în mobilitate şi logica Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), care va fi implementată şi in Planurile Regionale de
Mobilitate Sustenabilă în Turism elaborate in cadrul proiectului. Alte subiecte, cum ar fi
serviciile de gestionare a mobilităţii, centrele de mobilitate regională şi bunele practici in
domeniul mobilitatii sustenabile au fost discutate şi analizate împreuna cu partenerii.
Membrii organizaţiilor partenere şi actorii cheie regionali din domeniul turismului şi
mobilităţii, angajaţi ai viitoarelor centre de mobilitate, au participat la instruire şi au primit
diplome de manageri în domeniul mobilitatii sustenabile, emise de Agenţia de Mediu din
Austria şi de Clubul “Dezvoltare Sustenabilă a Societăţii Civile”.
Sesiunea de instruire a oferit participanţilor din mai multe state, posibilitatea de a
interactiona si de a impartasi cunostintele si expertiza lor in domeniul mobilitatii sustenabile
de-a lungul Dunarii.
In baza cunostintelor dobandite in cadrul acestei instruiri, managerii in domeniul mobilităţii
vor putea adapta continutul instruirii la conditiile specifice tarilor din care provin si vor
organiza sesiuni de instruire la nivel regional. Din partea Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud – Est, Carmen CONONOV şi Gabriel Vasile CĂLIN, au participat la instruiri, au
fost certificati manageri in mobilitate şi vor organiza sesiunile de instruire in judeţul Tulcea,
in cadrul proiectului.
Despre proiect
Proiectul Transdanube.Pearls - "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii” are
o durata de 36 de luni şi este finantat din Programul Transnaţional Dunărea, cu un buget
total de 2,9 mil. Euro. Proiectul reuneşte 15 organizaţii din 9 ţări europene şi 24 de parteneri
strategici asociaţi cu atributii in promovarea şi implementarea conceptului de mobilitate
sustenabilă în turism. Pe parcursul implementarii proiectului, fiecare destinaţie va spriini
mobilitatea sustenabilă în turism, implementand un set de acţiuni precum: infiinţarea unor
centre de informare în mobilitate, instruirea de manageri în mobilitate, elaborarea unor
măsuri dedicate consolidarii capacitatii actorilor locali şi regionali şi îmbunătăţirea
informaţiei în mobilitate şi turism pentru localnici şi turişti. Mai mult, proiectul va sprijini
implementarea unor acţiuni pilot in scopul îmbunătăţirii mobilitaţii sustenabile de-a lungul
Dunării, precum infiintarea unor centre de închiriere de biciclete şi de mentenanta a
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acestora, implementarea unor sisteme de parcare pentru biciclete sau realizarea de piste
pentru biciclişti vor fi avute în vedere
Foto 1: 30 de Participanţi din 9 ţări europene au devenit manageri certificaţi în mobilitatea
sustenabilă pentru reţeaua Transdanube.Pearls © Transdanube.Pearls
Foto (2): Intalnirea de lucru din Ruse/Bulgaria © Transdanube.Pearls
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