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Tento pilíř se zaměřuje na oblast dopravy, energetiky, kultury a cestovního ruchu. Cílem je 
zlepšit konektivitu v Podunají i se zbytkem Evropy v oblasti infrastruktury, systémů a lidí. Toho 
lze dosáhnout zlepšením koordinací infrastrukturálních prací, lepším využitím dopravních a 
energetických systémů, výměnou zkušeností v oblasti čisté energie a propagací dunajské 
kultury a cestovního ruchu.  
 



ZLEPŠENÍ MOBILITY A MULTIMODALITY

Panuje obecná shoda na tom, že propojené a udržitelné transportní systémy (zahrnující vodní, silniční, 
železniční a letecká spojení) jsou pro region velmi důležité.  

Proto je prioritní oblast PA1 rozdělena na dvě části: 

 

PA1

Mezi cíle této oblasti patří například: zvýšení nákladní dopravy po řece o 20% 
do roku 2020 oproti 2010, odstranit stávající překážky splavnosti, vyřešit 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků či harmonizace vzdělávacích standardů 
pro vnitrozemskou plavbu v Podunají do roku 2020.   

 

EDINNA je vzdělávací síť spojující školy a výcviková střediska zaměřující se na 
vnitrozemské vodní cesty. Cílem iniciativy je větší strukturovaná spolupráce a 
vytvoření harmonizovaného vzdělávání, školení a certifikačního systému pro 
personál na vnitrozemských vodních cestách.  

Zlepšení mobility a multimodality: vnitrozemské vodní cesty 
PA 1A

 

Mezi cíle této prioritní oblasti patří: zlepšení železničního spojení mezi velkými 
městy (co se týče časových možností), bezpečná a udržitelná doprava v 
Podunají nebo rozvoj účinných multimodálních terminálů při námořních, 
říčních a suchých přístavech. 

 

 

Zlepšení mobility a intermodality: železnice, silnice a letecká spojení

PA 1B

EDINNA

www.danube-navigation.eu

http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/ 

www.edinna.eu/ 



PODPORA UDRŽITELNĚJŠÍ ENERGETIKY

PA2

PA 2 má za úkol koordinovat regionální energetické politiky s cílem využít plného potenciálu 
integrovaného trhu s energií. Také má zásadní význam pro integraci trhů s energií v zemích mimo EU a 
podporuje je při provádění EU acquis v oblasti energie. Zároveň se tato oblast zavázala zabývat 
vyspělými technologiemi, které zvýší energetickou účinnost v regionu a zvýší i využívání obnovitelných 
zdrojů energie 

 

 

 

Tato oblast se mj. zaměřuje na: podporu výměny a vytváření v oblasti současného umění 
Podunají, podporu realizace harmonizovaného monitorovacího systému, který by byl schopen 
poskytnout úplné a srovnatelné statistické údaje ve všech 14 státech Strategie, vyvíjení nových 
a podporování stávajících tzv. kulturních cest relevantních pro tuto oblast, vytváření Dunajské 
značky pro celé Podunají vycházející ze stávající práce.  

 

PODPORA KULTRY, CESTOVNÍ RUCH, 
KONTAKTY MEZI LIDMI 

PA3

Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelenou strategii pro turismus, která 
spojují všechny města a kultury podél Dunaje, sjednotí tuto turistickou 
destinaci do jedné značky, nabídne tematické trasy a možnosti dalšího 
rozvoje, které zvýší počet návštěvníků a prodlouží jejich pobyt v oblasti.  
 
 

DANUrB (Danube Urban Brand) 

Danube Cultural Cluster je kulturní platforma, která byla vytvořena 
v souladu se strategií EU pro Podunají. Jejím hlavním cílem je zastupovat 
zájmy kulturních a kreativních projektů, stejně jako vytvářet prostor pro 
jejich komunikaci a spolupráci.  
 
 

Danube Cultural Cluster 

www.danube-energy.eu 

http://danubecultureandtourism.eu/


