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Proiectul 
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 și elaborarea planurilor de 

acțiune 

În perioada cuprinsă între decembrie 2019 și mai 2020, partenerii împreună cu părțile interesate au 

încheiat sesiunea vizitelor de studiu cu ultimele călătorii în Malta (decembrie) și Tenerife (ianuarie). În 

cadrul fiecărei vizite de studiu, un număr selectat de bune practici (GP) a fost inspectat și câte două bune 

practici au fost vizate pentru următoarea activitate planificată la începutul anului 2020 (sesiuni tutoriale 

despre experiențele avute și partenerii prezenți). 

Site-ul oficial al proiectului Threet afișează acum diverse informații pentru consultare și descărcare în 

secțiunea Bibliotecă https://www.interregeurope.eu/threet/library/: printre acestea, 8 rapoarte de analiză a 

contextului teritorial și toate rapoartele care rezumă conținutul și rezultatele celor 8 vizite de studiu. 

Fiecare partener a început să încarce în Platforma de învățare a politicilor Interreg Europe bunele practici 

vizate în timpul diferitelor ateliere din cadrul SV-urilor. Astfel, împărtășirea experiențelor va deveni liberă 

pentru toți! 
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Urgența COVID 19 a împiedicat organizarea sesiunilor tutoriale planificate în Italia și Germania în martie 

2020. În schimb, au avut loc apeluri online și alte modalități de cooperare la distanță. Partenerii evaluează 

impactul restricțiilor de călătorie din interiorul și dintre regiunile partenere pentru a asigura o finalizare 

(pe cât posibil) a activităților rămase. Evenimentele pandemice recente și impactul previzibil asupra 

viitoarelor condiții sociale și economice din Europa injectează gânduri noi în strategiile de dezvoltare 

formulate în fiecare domeniu partener și în conținutul final al planurilor de acțiune care sunt acum 

pregătite. 
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Vizita de studiu nr.7 – Malta            

Vizita de studiu a fost găzduită de partenerul Autorității  

de planificare din Malta, împreună cu Autoritatea de turism   

și a vizat următoarele bune practici: 

 acces coordonat spre La Valletta / Birgu, cu accent  

pe Valletta Barrakka Lift | Proiectul patrimoniului 

 Pembroke| Parcul natural și de istoriei Majjistral |  

Traseul patrimoniului Dingli. 

                                                                                             Vizita de studiu nr.8- Tenerife 

                                                                                            Vizita de studiu a fost găzduită în insula Tenerife                                                   

de partenerul nostru spaniol TITSA. Au fost 

prezentate 4 bune practici: mobilitate durabilă și 

accesibilă a TITSA | Poteca Vulcanului Teide în 

Parcul Național Teide | Anaga –poteca simțurilor | 

Intermodalitate Teno cu un safari pe mare pentru 

a vizita stâncile Gigantes și zonele marine 

protejate. 

 

 

                                                                                       :  

 

Ce va urma? 

Întâlnirea Comitetului Director cu nr. 4 care va avea loc 

 în mediul online pe 4 iunie va invita toți partenerii să  

revalorizeze planul de timp al proiectului și să introducă  

rearanjări operaționale, după caz. Pe de altă parte,  

situația de urgență a consolidat importanța mobilității lente,  

a comunicării, a valorii apropierii și a grijei față de   

mediu- principale teme ale proiectului ThreeT.  

Mai multe știri despre planurile de lucru individuale 

 ale partenerilor vor fi prezentate în următorul număr! 

 

Informatii & Contacte 

https://www.interregeurope.eu/threet/ 

Pentru informații viitoare vă rugăm 

contactați: 

Irene Nicotra, Project Co-ordinator 
Tel. + 0039 0586 257270 
E-mail threet@provincia.livorno.it 

Indicatori de ieșire până în prezent: 

8 Analize de context teritorial realizate 45 
de bune practici documentate 
20 bune practici alocate tutoratului 8 
vizite de studiu efectuate 

8 Tabelele părților interesate configurate 

8 Planuri de acțiune în curs de pregătire 
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