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Tabelul schematic al Planului de Actiuni pe piloni

Interconectand regiunea Protejand mediul Construind prosperitatea
Intarind 
regiunea

M
obilitate si m

ultim
odalitate

E
nergie sustenabila

C
ultura si turism

, oam
eni catre 

oam
eni

C
alitatea apei

R
isc de m

ediu

B
iodiversitate, peisaj, calitatea 

apei si a solului

Societatea cunoasterii

C
om

petitivitate

O
am

eni si aptitudini

C
apacitate institutionala si 

cooperare

Securitate

11 arii prioritare coordonate de coordonatori de arii          e

129 Actiuni n Proiecte



Aria Prioritara Tari

Austria
Romania

Slovenia
Serbia

Ungaria
Republica

Ceha

Bulgaria
Romania

1. Interconectarea regiunii Dunarii

1. Pentru îmbunatatirea mobilitatii si a 
multimodalitatii (PA1)

i. Cai navigabile interioare (PA1.1)
ii. Legaturi rutiere, feroviare si aeriene 

(PA1.2)

Cursuri de apa 
interioare

Cai ferate, 
drumuri si 
cai aeriene

(Interesat: 
Ucraina)

2. Pentru încurajarea energiilor mai durabile (PA2)

3. Pentru promovarea culturii si a turismului, a
contactelor directe între oameni (PA3)



Aria Prioritara Tari

Ungaria
Slovacia

Ungaria
Romania

Germania

Croatia

2. Protejarea mediului în regiunea Dunarii

1. Restaurarea si întretinerea calitatii apelor (PA4)

2. Gestionarea riscurilor de mediu (PA5)

3. Conservarea biodiversitatii, a peisajelor si a calitatii
aerului si solurilor (PA6) (Bavaria)



Aria Prioritara Tari

Slovacia
Serbia

Germania

Croatia

Austria
Moldova

3. Cresterea prosperitatii în regiunea Dunarii

1. Dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere prin
cercetare, educatie si tehnologii ale informatiei
(PA7)

2. Sprijinirea competitivitatii întreprinderilor, inclusiv
dezvoltarea grupurilor (PA8) (Baden-

Württemberg)

3. Investitia în oameni si capacitati (PA9)



Aria Prioritara Tari

Austria

Slovenia

Germania
Bulgaria

4. Consolidarea regiunii Dunarii

1. Ameliorarea capacitatii institutionale si a cooperarii
(PA10) (Vienna)

2. Conlucrarea în vederea promovarii securitatii si
pentru solutionarea problemelor puse de
criminalitatea organizata si de infractiunile grave.
(PA11)



Ce este Strategia Dunarii:

: 

: 

: 

• Strategia nu se refera la fonduri suplimentare ci la mai 
multa cooperare

• Strategia depinde de oportunitatile de finantare 
existente

• Strategia inseamna intarire si noi retele

ea face posibila o cooperare 
ridicata intre partile interesate institutionalizate si 
cele neinstitutionalizate, la nivel national, regional 
si local dealungul intregii regiuni a Dunarii.

regulile, criteriile si luarile de decizii 
pentru finantare nu se vor schimba din cauza 
strategiei.

coordonatorii ariilor prioritare, proiectele si 
actiunile pe care le promoveaza, vor face retelele 
existente mai puternice sau vor construe noi 
retele.



Beneficii majore ale Strategiei 
Dunarii pentru Romania:

Imbunatatirea calitatii vietii, bazata pe o 
competitivitate mai ridicata si o mai ridicata 
atractivitate a asezamintelor de pe Dunare.
Avantaje economice derivate din parteneriatele de 
afaceri si cooperari intre sectoarele public si privat.
Tinand forumuri economice anuale.
Atragerea de investitii catre domenii strategice 
precum transporturi, mediu si energie, 
infrastructura.

•

•

•
•



• Strategia inseamna mai multa vizibilitate pentru 
rezultatele concrete ale proiectelor

• Strategia se refera la utilizarea eficienta a fondurilor

: 

: 

Ce este Strategia Dunarii:

pentru succesul 
sau, strategia are nevoie de rezultate concrete ale 
proiectelor, pentru a fi mai vizibile cetatenilor 
regiunii Dunarii si decidentilor.

se 
pot gasi cai diferite pentru alinierea surselor de 
finantare: de exemplu, un proiect poate fi finantat de 
mai multe surse de finantare dealungul unui sir 
temporar consecutiv. Sau o actiune poate fi 
compusa din mai multe proiecte derulate in parallel, 
toate contribuind la un scop comun. Sau se pot crea 
chiar noi instrumente de finantare, guvernate de o 
singura structura de cooperare, dar finantata de mai 
multe fonduri. Deja exista considerate exemple bune 
de catre "Labgroup" si coordonatorii ariilor 
prioritare.
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