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În acest număr: Proiectul 

Proiectul 
 Împărtășirea 
experiențelor 
partenerilor 
Vizita de studiu 3 
 Vizita de studiu 4 
Vizita de studiu 5 
Vizita de studiu 6 
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 

Împărtășirea experiențelor partenerilor  

În perioada iunie-noiembrie 2019, partenerii împreună cu părțile interesate, au continuat vizitele de studiu 
planificate în 4 regiuni partenere: Finlanda, Polonia, România și Italia. În timpul fiecărei vizite de studiu, un număr 
selectat de bune practici (GP) a fost inspectat și iar două dintre acestea au fost alocate pentru următoarea 
activitate planificată la începutul anului 2020 (4 sesiuni de îndrumare între transferul de experiență și partenerii 
primiți). 
Site-ul oficial al proiectului Threet afișează acum o serie de rezultate în consultare care pot fi descărcate în 
secțiunea Bibliotecă https://www.interregeurope.eu/threet/library/: 8 rapoarte teritoriale de analiză a contextului, 
prezentări inițiale de bună practică realizate de partenerii din România în Martie 2019 și rapoartele care rezumă 
conținutul și rezultatele primelor 3 vizite de studiu. 
Formularele de bune practici sunt accesibile partenerilor și părților interesate pe site-ul intern al proiectului, unde 
pot fi căutate folosind un instrument de căutare bazat pe cuvinte cheie, temă sau zonă geografică sau de către un 
Geo Viewer. 
Deoarece conținutul GP este validat și îmbunătățit cu rezultatele provenite din vizitele de studiu, anticipăm că 
acestea vor fi disponibile în cele din urmă pe site-ul oficial până în martie 2020. Partenerul va selecta și va 
propune Platforma de învățare a politicii Interreg Europe și o selecție de 10-12 bune practici pentru a fi posibil 
încărcate în platformă. 
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Vizită de studiu nr. 3, Finlanda 

Vizita de studiu a fost găzduită în Jyväskylä de 

către Consiliul regional partener al Finlandei 

Centrale și a făcut referire la următoarele bune 

practici: 

Ecosistemul de biogaz / Regiunea Saună a lumii / 

Tăcerea ca atracție turistică 

 

 

Vizită de studiu nr. 4, Polonia 

Vizita de studiu a fost găzduită în Torùn și în alte 

locuri de către partenerul Regiunii Kujawsko-

Pomorskie. 

Au fost prezentate 4 bune practici: 

Bory Tucholskie în Labirinturile naturii / pașaport 

turistic 2018 / TeH2O Traseul apei, industriei și 

meșteșugurilor pe patrimoniul industrial / De-a 

lungul traseului Fortificațiilor Vistulei Inferioare 

Vizită de studiu nr. 5, România 

Vizita de studiu a fost găzduită de Consiliul 

Județean  al Județului Brașov și a avut în vedere 

5 experiențe: 

Colinele Transilvaniei / Rețea de trasee 

ecoturistice în Poarta Carpatilor / Trasee 

tematice din Parcul Național Piatra Craiului / 

Rețea de traseu eco-turistic în Măgura Codlea / 

Trasee de legătură între Centrul Istoric și 

Cetatea Râșnov 

 

 

 
 

Vizită de studiu nr. 6, Italia 

Vizita de studiu a fost găzduită de provincia 

Livorno și regiunea Toscana în continent și în 

insula Elba. Bunele practici prezentate sunt:Perla 

1 și 2 privind siguranța pe plajă și transportul 

local durabil / Parcuri și muzee fără bariere în 

Val di Cornia /  Modele de guvernare privind 

planificarea proiectelor europene și un sistem de 

transport local integrat la nivel provincial 
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Evenimente viitoare 
 3-5 decembrie 2019: în Malta, a 7-a 

vizită de studiu 
  21-23 ianuarie 2020: în Tenerife 

(Spania) a 8-a vizită de studiu 
 februarie – octombrie 2020: pregătirea 

planurilor de acțiune partenere 

**** 
În fiecare vizită are loc un workshop cu sesiuni de 
lucru în care se explorează bunele practici și o 
întâlnire de lucru finală, în care partenerii și 
părție interesate detaliează feedback-urile ca o 
concluzie a schimbului de experiență desfășurată 
pe teren. 

 
 


