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In drumul sau catre Marea Neagra,  DUNAREA traverseaza 10 tari, fiind un fluviu transnational, incarcat de istorie, 
care realizeaza o legatura importanta intre regiunile din Sud-Estul Europei. Nevoia de cooperare este necesara 
pentru a stimula dezvoltarea regiunii Dunarii asa ca, odata cu aprobarea Strategiei UE a Regiunii Dunarii in aprilie 
2011, statele membre au declarat ca vor actiona impreuna. 
 
Proiectul TRANSDANUBE, coordonat de Agentia de Mediu din Austria, a fost depus cu succes in cadrul celui de-al 
patrulea apel de proiecte al Programului Transnational Sud Estul Europei, in noiembrie 2011. Proiectul a inceput in 
octombrie 2012 si va dura doi ani. Bucurandu-se de un sprijin larg la nivel transnational, national si regional, 14 
parteneri din 8 tari, impreuna cu 30 de parteneri strategici asociati si alti observatori, vor implementa, pana in 
septembrie 2014, activitati de mobilitate soft in domeniul turismului in regiunea Dunarii. 
 
TRANSDANUBE urmareste sa identifice solutii pentru un management al mobilitatii care sa conduca la o 
accesibilitate sustenabila si la interconexiuni intre regiunile aflate de-a lungul Dunarii, in special pentru regiunile 
turistice si parcurile naturale, realizate cu mijloace de transport prietenoase cu mediul (tren, autobuz,  bicicleta 
etc).  
 
Un studiu asupra stadiului actual al transportului si turismului, impreuna cu un catalog de bune practici din 
regiunile partenere, vor constitui baza pentru realizarea unei viziuni comune in domeniul mobilitatii soft pentru 
regiunea Dunarii. Partenerii regionali, in stransa cooperare cu principalii actorii cheie de la diferite niveluri, vor 
implementa ofertele de transport sustenabil si vor dezvolta pachete de mobilitate soft si planuri de marketing 
regionale.  Ofertele de mobilitate si turism existente vor fi prezentate prin intermediul unei harti digitale, un alt 
rezultat important, cu caracter transnational, al proiectului. 
 
Inceputul oficial al proiectului a fost marcat de CONFERINTA DE LANSARE din 10 – 12 decembrie 2012 de la Viena, 
Austria, unde au participat partenerii proiectului, actori cheie importanti, observatori si parteneri strategici. Luni, 
10 decembrie 2012, dl. Rober Thaler, din partea Ministerului Federal Austriac al Agriculturii, Silviculturii, Mediului 
si Gospodaririi Apelor a sustinut cuvantul de deschidere, urmat find de liderul proiectului si alti parteneri, ce au 
prezentat viziunea lor asupra implicarii fiecaruia in activitatile specifice pachetelor de lucru. In cadrul primei 
intalniri de coordonare ce a urmat au fost discutate aspectele administrative generale, managementul tehnico-
financiar al proiectului, sarcinile de comunicare si de relatii publice. Marti, 11 decembrie, au fost prezentate si 
discutate metodologia si rezultatele estimate in cadrul proiectului, obiectivele generale ale proiectului si fluxul 
necesar de munca si de comunicare din cadrul celor patru pachete de lucru tematice. Miercuri, 12 decembrie, a 
urmat o vizita la cea mai mare si mai noua gara din Viena “Wien Hauptbahnhof”, ocazie cu care liderul de proiect a 
acordat un interviu in care a prezentat parteneriatul si obiectivele proiectului. 
 
Mai multe informatii cu privire la obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului TRANSDANUBE sunt disponibile 
pe: www.transdanube.eu si www.facebook.com/transdanube. 
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