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ThreeT urmărește să îmbunătățească performanța a 8 instrumente pentru a proteja 
și a spori patrimoniul natural și cultural, prin crearea de trasee tematice sau 
îmbunătățirea celor existente, făcându-le accesibile tuturor prin mijloace de 
transport ecologice și prin informații accesibile. 
 
Impactul ce se așteaptă pe teritoriile partenerilor este: 
 stabilirea de noi trasee 
 consolidarea traseelor existente  
 îmbunătățirea condițiilor economice și sporirea oportunităților de angajare 
 creșterea consultărilor participative între instituții și factori interesați locali  
 propunerea unor metode noi de protejare și promovare a patrimoniului 
natural, istoric și cultural 

Analiza teritorială 

 
 

Buget  
           Bugetul total al proiectului  =  1,892,776.00 euro 
 

 

Etapa inițială de execuție a proiectului are în vedere 
evaluarea condițiilor existente și a oportunităților  din 
fiecare zonă parteneră. ThreeT pune de fapt, un accent 
puternic pe o abordare locală a politicilor de dezvoltare care 
se potrivesc condițiilor zonei. Fiecare partener a demarat, 
prin urmare, o evaluare a contextului teritorial pentru a 
facilita obținerea rezultatelor așteptate ale proiectului și 
pentru a răspunde necesităților de informații pentru  Planul 
de Acțiune. A fost creată o platformă webGIS cu indicatori 
standard și ad-hoc colectați pentru a fi utilizati de către 
parteneri. 

Parteneriat 

Parteneriatul ThreeT reunește 9 pateneri regionali din 8 țări, 
toate implicate în activități legate de tema aleasă de ThreeT 
și la instrumentul de politică financiară abordat în fiecare 
regiune: 
1. Provincia Livorno (Italia) 
2. Regiunea Toscana (Italia) 
3. Consiliul Regional al Finlandei Centrale (Finlanda) 
4. Autoritatea de planificare (Malta) 
5. Voievodatul Kujawsko-Pomorskie (Polonia) 
6. Administrația locală din Tenerife (Spania) 
7. Consiliul Județean Brașov (România) 
8. Oficiul de guvernare al județului Vas (Ungaria) 
9. Administrația regională Hessen Central (Germania) 
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Întâlnirea inițială, Livorno 
În 25 și 26 septembrie 2018, conferința de lansare și 
întâlnirile inițiale au avut loc la Muzeul de Istorie Naturală 
Mediterană din Livorno, Italia, cu participarea autorităților 
locale și a reprezentanților partenerilor de proiect. 
Reuniunea a urmărit finalizarea tuturor acordurilor 
contractuale cu Autoritatea de Management a Programului 
INTERREG EUROPE și între parteneri pentru realizarea în 
comun a proiectului de cooperare ThreeT în 4 ani si 6 luni. 

 

 
 
Lead partner-ul ThreeT la ședința de conectare în 
cadrul Conferinței INTERREG EUROPE din Malta, 
martie2017,  unde a început totul 

 

O serie de probleme au fost prezentate și discutate în 
cadrul Atelierului de lucru nr.1 și al ședinței Comitetului 
Director nr.1, inclusiv managementul parteneriatului, 
procesul de identificare a bunelor practici, tehnicile de 
implicare a factorilor locali interesați în regiunile 
partenere, utilizarea instrumentelor de management al 
calității. 

 
 

Bune practici 
50 Bune practici (GPs) sunt acum documentate pentru 
schimburile de experiență viitoare. Ele provin din 
activitățile anterioare cu conținut inovator, transferabil și 
durabil, referitor la: 
1) Infrastructură și serviciile la / de-a lungul traseelor; 
2) Mobilitatea implică oamenii, fiind non-motorizat  
3) Tehnologia informației și Comunicației (TIC) pentru a 
asigura o mai bună vizibilitate a traseelor 
4) Managementul traseelor  
 
 
 

Evenimente viitoare 
 
Martie 2019 Brașov (România), al 2-lea Atelier de Lucru și 
a 2-a Ședință a Comitetului Director 
Aprilie 2019 Hessen Germania, prima vizită de studiu 
Mai 2019 Judetul Vas (Ungaria), a doua vizită de studiu 
Iunie 2019 Jyväskylä (Finlanda), a treia vizită de studiu 
 

 

Informatii & Contact 
Pentru informatii viitoare va rugam sa contactati: 
Irene Nicotra, Coordonator Lider de Proiect 
Tel.   + 0039 0586 257270 
E-mail: threet@provincia.livorno.it 
 

Alina Szasz, Manager proiect, Partener 7 RO 
Tel. + 0040 756093502 
E-mail:  threet@judbrasov.ro 
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