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În acest număr: 
 

Proiectul 

• Proiect 
• Documentarea 

experienței 
partenerilor 

• Atelier lucru nr.2 & 
Comitet Director 
nr.2 

• Vizita de studiu 1 
• Vizita de studiu 2 
• Evenimente viitoare 

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 

Documentarea experienței partenerilor 
În perioada noiembrie 2018 - martie 2019, partenerii, cu 
ajutorul partenerilor locali, au identificat și documentat 
aproximativ 40 de experiențe (bune practici) provenite din 
proiecte și alte inițiative de success, folositoare pentru 
transferul viitor între regiuni și capitalizarea în Planul de 
acțiune . 
Experiențele au fost legate de o serie de teme diferite grupate 
în general după cum urmează: 

 Trasee (transnaționale, interregionale și regionale / locale) 

 Mijloace de transport din categoria nepoluante 

 Măsuri de siguranță și protecție 

 Natura 

 Cultură și istorie 

 Evenimente 

 Planificare regională 

 Informare și comunicare 

 Educațional 
Bunele practici sunt accesibile partenerilor de proiect și 
partenerilor locali  pe site-ul intern al proiectului, unde pot fi 
căutate folosind un instrument de căutare bazat pe cuvinte-
cheie, teme sau zone geografice, precum și folosind datele 
geo-spațiale. 
Conținutul bunelor practici va fi îmbogățit cu rezultatele 
vizitelor de studiu și, în cele din urmă, va forma un set de 
bune practici de referință, devenind și conținutului Sesiunilor 
Tutoriale între partenerii care transferă și cei care primesc 
diverse bune practici  la începutul anului 2020. 
În plus, aproximativ 10 dintre acestea vor fi încărcate pentru a 
fi examinate și publicate în cadrul Platformei INTERREG 
EUROPE Policy Learning Platform. 
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Atelier de lucru nr.2 and Comitet Director 
nr.2, Brasov  
Toți partenerii s-au reunit la Brașov, România, în 
perioada 19-22 martie 2019, împreună cu alți parteneri  
locali, și au prezentat bunele practici documentate 
pentru fiecare regiune, precum și rezultatele analizei 
contextului teritorial al fiecărui partener. 
Partenerii au discutat, de asemenea, în cadrul ședinței 
Comitetului Director, aspecte legate de implementarea 
proiectului în conformitate cu programul și sarcinile 
atribuite fiecărui partener în cadrul cererii de finanțare 
aprobate. Workshopul a pregătit și drumul către 
următoarele opt vizite de studiu, începând din aprilie 2019 și terminând la începutul anului 2020. 

Vizită de studiu n.1, Germania 
Vizita de studiu a fost găzduită în Giessen de partenerul nostru Mittelhessen Gmbh. 
Partenerii de proiect, reprezentanții autorităților de management, municipalitățile 
teritoriale, operatorii de turism și de transport și alți stakeholderi cheie au vizitat 
următoarele bune practici  în mai multe localități din regiune: 
• Traseul energetic "Soare, Apă și Vânt" 
• Valea râului Lahn cu trasee de drumeții, de ciclism și traseu pe apă 
• Traseul de cicloturism pe fostă-cale ferată și Vulcanul Vogelsberg cu 
punctele educative / informative 

Vizită de studiu n.2, Ungaria 
Vizita de studiu a fost găzduită de oficialitățile județului Vas și au evidențiat: 
• Via Sancti Martini - Pelerinajul internațional al Sfântului Martin 
• Alpannonia® - drumeții fără frontiere între Ungaria și Austria 
• Traseul Cortinei de Fier: Mobilitate durabilă de-a lungul celui mai nou traseu 
EuroVelo 13 
• Eco-Aventurile lui Sam Veverița în orașul termal Bük 
În ambele vizite, un atelier de lucru, cu sesiuni individuale de lucru a bunelor practici 
și o reuniune finală, a încheiat fiecare experiență de teren fructuoasă. 

 
Evenimente viitoare 
 3-5.06.2019: Jyväskylä (Finlanda), a 3-a vizită de studiu 
 17-19.09.2019: Toruń (Polonia) a 4-a vizită de studiu și  
Comitetul Director nr.3 
 Octombrie - Decembrie 2019: vizite de studiu 5-6-7 în  
România, Italia, Malta 
 Ianuarie 2020: ultima vizită de studiu în Tenerife  

Informații și contacte   
https://www.interregeurope.eu/threet/  
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: 
Irene Nicotra, Coordonator de proiect 
Tel. + 0039 0586 257270 
E-mail threet@provincia.livorno.it 
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