
   
 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

In perioada 14-15 mai 2014, este organizat al cincilea seminar transnational in cadrul proiectului 

TRANSDANUBE „Sustenabilitatea transportului si turismului in regiunea Dunarii” finantat in cadrul 

Programului de Cooperare Transnationala Sud-Est Europei, Axa Prioritara „Imbunatatirea accesibilitatii”, 

Domeniul Major de Interventie „Imbunatatirea coordonarii in promovarea, planificarea si interventia in 

domeniul retelelor primare si secundare de transport”. 

Seminarul transnational va fi urmat de o vizita de studiu organizata in Delta Dunarii la care vor 

participa Institutul National pentru Cercetare Dezvoltare in Turism precum si reprezentanti ai partenerilor 

proiectului: Agentia de Mediu din Austria – Lider de proiect; Guvernul Regional al Burgenland-ului (Austria); 

Departamentul de Management, Strategii si Proiecte din cadrul Regiunii Autonome Bratislava (Slovacia); 

Organizatia Nonprofit pentru Dezvoltare Regionala Pannonia de Vest (Ungaria); Asociatia Turistica Nonprofit 

Bakony-Balaton (Ungaria); Administratia Regionala a Regiunii Vidin (Bulgaria); Clubul pentru Dezvoltare 

Sustenabila a Societatii Civile (Bulgaria); Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-

Est (Romania); Clubul de Ciclism din Slovacia; Biroul Dunarii (Germania); Centrul de Competente in Regiunea 

Dunarii (Serbia); Agentia pentru Dezvoltare Regionala Serbia de Est (Serbia); Asociatia de Dezvoltare a 

Turismului in Moldova. 

TRANSDANUBE este un proiect transnational cu 14 parteneri din 8 tari si peste 25 parteneri 

strategici asociati si observatori. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este reprezentata in cadrul proiectului 

TRANSDANUBE de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in calitate de partener si Administratia 

Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii cu rol de partener asociat strategic. 

In conformitate cu obiectivele Programului Sud Estul Europei (SEE), proiectul TRANSDANUBE 

derulat pe o perioada de doi ani, urmareste sa dezvolte mobilitatea durabila de-a lungul Dunarii prin 

promovarea transportului multimodal, in vederea sensibilizarii actorilor cheie cu privire la conceptul de 

turism durabil in intreaga regiune a Dunarii.  

Pentru mai multe informatii cu privire la proiectul TRANSDANUBE, va invitam sa vizitati pagina web 

dedicata proiectului www.transdanube.eu. 
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