Noviny TRANSDANUBE 02/2013

Vitajte v TRANSDANUBE!
Projekt TRANSDANUBE
– Udržateľná preprava
a cestovný ruch na
rieke Dunaj sa úspešne
dostáva do druhej
polovice svojho trvania.
Tešíme sa na to, že
budeme môcť privítať
účastníkov polročnej konferencie TRANSDANUBE dňa 17.
septembra 2013 v Bratislave. Cieľom konferencie je výmena
skúseností medzi partnermi a prezentácia výsledkov
projektu širokej verejnosti. Uprednostňovanie verejnej
dopravy je jednou z priorít aj nášho regiónu. Úspešným
príkladom toho je implementácia systému integrovanej
verejnej dopravy v širšom okolí Bratislavy, ktorý sme spustili
v júni tohto roku. Dunaj má obrovský potenciál z hľadiska
ďalšieho rozvoja turistického ruchu v regiónoch, ktorými
preteká. V rámci širšieho konceptu plnenia Dunajskej
stratégie spoločne pomáhame uchovávať kultúrne
a prírodné hodnoty, ktoré nám a budúcim generáciám
krajina ponúka.

Udržateľná mobilita v cestovnom ruchu
– spoločná vízia pre dunajský región
Na základe skúseností získaných v projekte TRANSDANUBE
vypracovali projektoví partneri koordinovaní Dunajským
kompetenčným centrom spoločnú víziu pre udržateľnú
mobilitu v cestovnom ruchu. Vízia zahŕňa zásady
a odporúčania pre implementáciu udržateľnej mobility
v rámci dunajského regiónu. Dokument nielenže usmerní
projektových partnerov v projekte, ale aj úrady, podniky
v oblasti cestovného ruchu a dopravy, ako aj zastrešujúce
organizácie,
manažment
destinácií
a organizácie
regionálneho rozvoja, MVO a akademickú obec pri
implementácii udržateľnej mobility v cestovnom ruchu
v celom dunajskom regióne.

Pavol Frešo, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Región s obrovským potenciálom
Vďaka svojmu rozsiahlemu prírodnému a kultúrnemu
dedičstvu je dunajský región jednou z najsľubnejších
turistických destinácií v Európe. Na vytvorenie pridanej
hodnoty z rastúceho dopytu po produktoch ekologického
a kultúrneho cestovného ruchu, ako aj kvôli zvyšujúcemu sa
povedomiu udržateľnej dopravy, je potrebné poskytnúť
primerané udržateľné produkty cestovného ruchu, vrátane
ponúk udržateľnej mobility. V súčasnosti existujú veľké
rozdiely a výzvy medzi regiónmi, ktorými Dunaj preteká.
Silný záväzok voči konceptu udržateľnej mobility
v cestovnom ruchu a intenzívna spolupráca medzi
účastinármi dopravy a sektora cestovného ruchu na
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni je kľúčová
z hľadiska ďalšieho udržateľného rozvoja.
Toto sú výsledky regionálnych analýz súčasného stavu,
ktoré partneri dokončili v prvom roku implementácie
projektu. Výsledky predstavujú začiatok pre rozvoj
regionálnych akčných plánov a rozvoj konkrétnych ponúk
a balíkov udržateľnej dopravy v zúčastnených regiónoch.

Počas polročnej konferencie v Bratislave 17. septembra
2013 budú štatutári projektových partnerov prvými
partnermi, ktorí spoločnú víziu podpíšu. V nasledujúcich
mesiacoch budeme aktívne hľadať ďalších záujemcov, ktorí
budú ochotní podpísať dokument, a tak sa zaviazať
k dodržiavaniu zásad a odporúčaní zahrnutých v tejto vízii.

Spoločnou víziou a cieľom…
… je rozvíjať dunajský región poskytujúci sociálne
spravodlivú, ekonomicky schodnú, environmentálne
šetrnú a zdraviu prospešnú mobilitu a cestovný ruch
občanom a návštevníkom tohto regiónu rozvojom
nízkouhlíkových a nízkoemisných, multimodálnych
a efektívnych dopravných služieb chrániacich klímu
a založených na obnoviteľných zdrojoch energie,
šetriacich energiu a zdroje, zachovávajúcich prírodné
a kultúrne dedičstvo, ako aj citlivé dunajské
ekosystémy a krajinu, zabezpečujúc pritom
udržateľný regionálny rozvoj a ponúkajúc nové
príležitosti pre zelené hospodárstvo a zelené
pracovné miesta v regióne.
Za týmto účelom budeme vyvíjať úsilie, venovať
zdroje a zvyšovať spoluprácu na podporu praktickej
implementácie našej spoločnej vízie.
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Učiť sa na dobrých príkladoch

Projektová spolupráca

Ako implementovať udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu?
Dunajské kompetenčné centrum (IPA PP1) zozbieralo príklady
vhodných postupov, ktoré boli implementované v dunajskom
regióne i mimo neho počas predchádzajúcich rokov. Analýza
týchto príkladov vhodných postupov jasne poukazuje na
komplexnosť takýchto projektov, ktoré si vyžadujú komplexné
riešenia a dobrú koordinovanosť na medzisektorovej úrovni,
najmä medzi aktérmi z oblasti prepravy a cestovného ruchu,
potrebu integrovať udržateľnosť na strategických úrovniach,
ako sú plány cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
zvyšovanie povedomia verejnosti i návštevníkov a dôležitosť
finančných schém na iniciovanie a implementáciu udržateľnej
mobility v regiónoch.

Partnerstvo s projektom pre južnú a východnú Európu
Dunajské parky Krok 2.0 začalo v máji 2013. Spolupráca
pozostáva zo zahrnutia otázok o verejnej doprave
a cyklistických trasách do hodnotiacich výletov dunajskými
parkami v júni 2013 a prepojenia sietí projektov.

Priamy prestup z vlaku na autobus v Neusiedl am See, Rakúsko

Výmena informácií s projektom cyklistických trás Trasa železnej
opony bola iniciovaná počas prvého národného workshopu
organizovaného Západopanónskou neziskovou organizáciou
(West-Pannon Nonprofit Ltd.) (PP4) ako vedúcim partnerom
projektu Trasa železnej opony, Národným inštitútom pre
výskum a rozvoj v cestovnom ruchu (PP8) a Burgenlandskom
(PP2).

Dňa 11. a 12. júna 2013 zorganizovala Dunajská turistická
komisia (PP1) študijnú návštevu do údolia Wachau (Rakúsko),
regiónu Neziderského jazera (Rakúsko) a do Bratislavy
(Slovensko), aby ukázala príklady vhodných postupov v oblasti
dopravy a cestovného ruchu. Účastníci sa dozvedeli viac
o témach,
ako
sú
kombinované
cestovné
lístky,
regionálne/miestne udržateľné spôsoby dopravy a preprava
bicyklov vo vlakoch. Výletu sa zúčastnilo 23 účastníkov
spomedzi 9 partnerov Transdanube a pozorovateľov.

TRANSDANUBE víta nového
projektového partnera z Moldavska
Partnerstvo
TRANSDANUBE
sa
rozšírilo
pristúpením nového partnera z Moldavska –
Asociácie rozvoja cestovného ruchu v
Moldavsku (ARCRM).
ARCRM
je
mimovládnou
organizáciou
zúčastňujúcou sa na príprave a tvorbe moldavskej ponuky
služieb cestovného ruchu. ARCRM pracuje na projektoch
zameraných na zlepšenie kapacity a rozvoj národných
a miestnych turistických destinácií, turistických objektov,
vrátane poskytovania štúdií realizovateľnosti, prieskumov trhu,
podnikateľských
plánov,
výskumných
projektov,
špecializovaného poradenstva ohľadom stratégií a politík
v cestovnom ruchu.
ARCRM prispeje svojimi schopnosťami k rozvoju turistických
balíčkov, ktoré umožnia turistom navštíviť turistické atrakcie
moldavského dunajského regiónu s využitím udržateľných
spôsobov dopravy.

„Spolupráca na medzinárodnej
úrovni na dosiahnutie udržateľnej
dostupnosti pozdĺž toku Dunaja pre
turistov, ako aj občanov, je
kľúčovým cieľom programu pre
južnú a východnú Európu, keďže
zvyšuje atraktivitu a sociálne
a ekonomické príležitosti, ako aj
kvalitu životného prostredia
regiónu, z čoho budú mať výhodu všetky územia južnej
a východnej Európy.”
Roberta Calcina, projektová manažérka programu ETC pre južnú
a východnú Európu

Počas polročnej konferencie v Bratislave v septembri 2013
privíta partnerstvo TRANSDANUBE účastníkov prvej
konferencie o dunajskej stratégii organizovanej projektom pre
južnú a východnú Európu DANUBE LIMES BRAND, ktorá
umožní výmenu myšlienok oboch projektov.

Všetky správy sú dostupné na stiahnutie na
internetovej stránke projektu: www.transdanube.eu
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Nadchádzajúce podujatia
Február 2014

4. stretnutie partnerov v Maďarsku

Máj/jún 2014

5. stretnutie partnerov v Rumunsku
/ Delta Dunaja

September 2014 Záverečná konferencia a 6.
stretnutie partnerov v Belehrade
Podujatia nájdete na www.transdanube.eu

Uplynulé stretnutia a podujatia
Dňa 16. - 17. apríla 2013 hostila PP6 – regionálna správa
mesta Vidin druhé stretnutie partnerov TRANSDANUBE.
Zástupcovia všetkých 14 projektových partnerov sa
zúčastnili stretnutia spolu s pozorovateľmi z Bulharska,
Maďarska a Slovenskej republiky. Počas 2,5 dňového
stretnutia sa partneri naučili veľa o obrovskom turistickom
potenciáli, ako aj o výzvach z hľadiska udržateľnej mobility
v hostiteľskej krajine, ktorým bolo Bulharsko. Výnimočná
pohostinnosť hostiteľského partnera umožnila bohatú
diskusiu o prvých zisteniach analýzy súčasného stavu,
rôznych možnostiach spolupráce, návrhoch príkladov
vhodných postupov a spoločnej vízie, ako aj rámca
regionálnych akčných plánov.

Ďalšie kroky
Na základe zistení regionálnych a medzinárodných analýz
súčasného stavu a cieľov stanovených v spoločnej vízii začali
projektoví partneri pripravovať svoje regionálne akčné
plány. Tieto plány poskytnú usmernenie pri implementácii
konkrétnych ponúk udržateľnej mobility a balíčkov
cestovného ruchu v partnerských regiónoch. Kým niektoré
aktivity zahrnuté v akčných plánoch budú implementované
počas trvania projektu TRANSDANUBE, iné budú realizované
v nasledujúcich rokoch.
Máme len málo informácií o existujúcich ponukách
a balíčkoch mobility v regiónoch pozdĺž toku Dunaja.
Dunajská kancelária Ulm sa snaží prekonať túto
bariéru/prekážku vytvorením informačného systému
cestovného ruchu a mobility. Prepojením existujúcich
zdrojov informácií s potrebnými dodatočnými informáciami
získanými projektovými partnermi umožní tento systém
jednoduchší prístup k informáciám o tom, ako sa dostať
do/z/okolo turistických atrakcií v regiónoch pozdĺž toku
Dunaja s využitím udržateľných spôsobov dopravy.

Kontaktujte nás
Hlavný partner
Agentúra pre životné prostredie Rakúsko
Agnes Kurzweil / Klara Brandl
T: +43 1 31304 5554
_________________________________

Projektová a technická koordinácia
Väčšina partnerov už zorganizovala svoje prvé
regionálne/národné projektové workshopy, ktoré boli
zamerané na šírenie informácií o projekte príslušným
partnerom a na diskusiu o analýzach súčasného stavu,
príkladoch vhodných postupov a nápadov na budúce
aktivity.
TRANSDANUBE zastupovalo Dunajské kompetenčné
centrum Belehrad na belehradskom festivale Velograd
a Dunajská kancelária Ulm reprezentovala TRANSDANUBE
na 3. stretnutí strategickej skupiny „Cestovný ruch
v EUSDR“ v máji 2013.

Prisma Solutions
Gudrun Schrömmer / +43 2236 4797536
Verracon GmbH
Andreas Friedwager / +43 664 2412924
_________________________________

Kontakt: office@transdanube.eu

Webová stránka: www.transdanube.eu
Facebook: www.facebook.com/transdanube

Partnerstvo

LP

Rakúska agentúra životného prostredia, Rakúsko

ERDF PP1

Dunajská turistická komisia, Rakúsko

ERDF PP2

Rakúska spolková krajina Burgenland, Rakúsko

ERDF PP3

Bratislavský samosprávny kraj, Slovensko

ERDF PP4

Západopanónska regionálna a ekonomická rozvojová nezisková organizácia,
Maďarsko

ERDF PP5

Regionálna turistická nezisková organizácia v oblasti Bakony a Balatonu,
Maďarsko

ERDF PP6

Regionálna správa regiónu Vidin, Bulharsko

ERDF PP7

Klub udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti, Bulharsko

ERDF PP8

Národný inštitút pre výskum a rozvoj cestovného ruchu, Rumunsko

ERDF PP9

Juhovýchodná regionálna rozvojová agentúra, Rumunsko

ERDF PP10

Slovenský cykloklub, Slovensko

ERDF 20%PP1

Dunajská kancelária, Nemecko

IPA PP1

Dunajské kompetenčné centrum, Srbská republika

IPA PP2

Regionálna rozvojová agentúra východného Srbska, Srbská republika

