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În această publicație Proiectul 

 Proiectul 

 Continuarea 

împărtășirii 

experiențelor 

partenerilor 

 Schițe ale planului de 

acțiune 

 Ce va urma ? 

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        

  

Continuarea împărtășirii experiențelor partenerilor   

În perioada iunie-noiembrie 2020, partenerii, împreună cu părțile interesate, au decis să depășească obstacolele 
din întâlnirile lor , organizând și participând la 5 sesiuni de îndrumare online. A fost creată o platformă adecvată 
pentru prezentări și discuții înregistrate în vederea viitoarelor utilizări  împreună cu materialele de susținere. 

musafirul neașteptat încă există … 
Urgența COVID 19 a împiedicat, de fapt, desfășurarea sesiunilor de îndrumare planificate în Italia și Germania în 

primăvară. Evenimentele pandemice recente și impactul previzibil asupra viitoarelor condiții sociale și economice 

din Europa insuflă noi planuri  în strategiile de dezvoltare formulate în fiecare zonă parteneră și conținutul final al 

planurilor de acțiune este acum pregătit. 

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

Bibliotecă https://www.interregeurope.eu/threet/library/. Pe site-ul web al proiectului, o serie de bune practici 

pregătite de parteneri sunt acum disponibile și pentru consultare. Multe  dintre ele au fost selectate cu succes 

pentru a fi incluse în Platforma de învățare a politicilor Interreg Europe. 

Partajarea experienței ThreeT a devenit deschisă! 
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Planuri de acțiune 
La 30 noiembrie, toți partenerii și-au prezentat 
Planurile de acțiune în cadrul Planului de acțiune 
la Secretariatul comun al INTERREG EUROPE 
pentru evaluare inițială. Planurile de acțiune 
includ o serie de acțiuni combinate strategic care 
valorifică experiențele schimbate în timpul 
vizitelor de studiu și a sesiunilor de îndrumare pe 
o perioadă de 18 luni. 

 

 

Fiecare plan de acțiune include două sau mai 
multe activități principale, de la valorificarea 
patrimoniului natural, cultural și industrial, 
explorarea și îmbunătățirea temei tăcerii, 
introducerea de soluții inovatoare pentru 
transport durabil, testarea de noi metode de 
guvernanță. Partenerii încearcă să modeleze 
sau să remodeleze practicile existente, 
extragând din exemplele date în celelalte 
regiuni partenere. 

Partenerii își vor începe implementarea 
planului de acțiune individual începând cu 
primăvara anului 2021. Ei vor monitoriza 
performanța planului de acțiune până la 
sfârșitul anului 2022 și vor compara rezultatele 
în acea perioadă când se vor întâlni pentru 
conferința finală a proiectului din Malta. 

Ce va urma? 
Anul 2021 va analiza finalizarea celor 8 planuri de 
acțiune și diseminarea oportunităților strategice ale 
acestora într-o conferință comună a tuturor 
partenerilor din Finlanda în luna  aprilie și conferințe 
locale în fiecare regiune parteneră. În a doua 
jumătate a anului, toți partenerii și părțile interesate 
vor depune eforturi pentru a începe implementarea 
planului de acțiune asigurând accesul la 
oportunitățile de finanțare din perioada de 
programare a UE 2021-2027, precum și din alte surse. 
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    Informatii & Contacte 
https://www.interregeurope.eu/threet/ 

       Pt informații viitoare -persoana de contact: 
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 teritoriale realizate 

45 Bune practici documentate 

22 Bune practici îndrumate 

8 Vizite de studiu efectuate 

8 tabele ale părților interesate configurate 

8 Planuri de acțiune schițe pregătite 
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