In data de 28.03.2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de
partener al proiectului “Transdanube.Pearls” – “Reteaua pentru mobilitate sustenabila
de-a lungul Dunarii”,

a organizat la Tulcea, primul eveniment cu actorii cheie

Evenimentul a reunit peste 25 de participanti , reprezentanti ai autoritatilor publice
locale din Tulcea, Asociatiei “Ivan Patzaichin – Mila 23, INCDDD Tulcea, Asociatiei de
Dezvoltare a Turismului in Moldova, ADI ITI DELTA DUNARII, operatori in transport
public, ONG-uri cu rol in promovarea mobilitatii sustenabile .
Intalnirea de lucru

a vizat identificarea standardelor si certificarilor de mobilitate si

turism sustenabil din Delta Dunarii, cu scopul elaborarii standardelor comune pentru
crearea

retelei

“Perlele

in

domeniul

mobilitatii”,

in

cadrul

proiectului

Transdanube.Pearls.
Proiectul Transdanube.Pearls este finantat in cadrul Programului Transnational
Dunarea 2014-2020, Axa Prioritara 3 „O regiune a Dunarii mai bine conectata si mai
responsabila din punct de vedere energetic”.
Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, intre 1.01.2017 –
1.06.2019.
Bugetul total al proiectului este de 2.937.908,99 EUR, din care bugetul alocat ADR
SE este de 148.450 EUR. Contributia proprie a ADR SE este de 2.969 EUR.
Proiectul isi propune stabilirea unei retele pentru mobilitate sustenabila, cresterea
capacitatii actorilor cheie ai proiectului in ceea ce priveste conceptul de mobilitate
sustenabila, dezvoltarea de noi servicii de mobilitate sustenabila, precum si infiintarea
unor centre de mobilitate in vederea furnizarii de informatii in domeniul serviciilor
integrate de mobilitate.
Proiectul este implementat de un consortiu alcatuit din 15 parteneri din state
membre si non-membre ale Uniunii Europene:
Consiliul Judetean Tulcea si Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din Republica
Moldova au rolul de actori cheie/parteneri strategici asociati, sprijinind ADR SE in
implementarea proiectului prin furnizarea de informatii cu privire la nevoile
identificate in ceea ce priveste mobilitatea sustenabila de-a lungul Dunarii si
facilitarea contactului cu institutii relevante in domeniul transportului si turismului.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
Echipa ADR SE

