
 

 

Buletin informativ 1 -10/2013 
 

Traseul Cortinei de Fier ”Transport 
Durabil de-a lungul celei mai noi rute 
EuroVelo, Traseul Cortinei de Fier”  
 

Proiectul  "Traseul Cortinei de Fier"  
 

EuroVelo este o rețea europeană care 
cuprinde, la momentul actual, un 
număr de 14 trasee cicloturistice care 

leagă toate țările europene. Aceste rute pot fi utilizate atât de 
turiștii care merg cu bicicleta pe distanțe lungi, cât și de 
localnicii care fac deplasări zilnice. Se preconizează că rețeaua 
EuroVelo va fi finalizată până în anul 2020. ”Traseul Cortinei 
de Fier” reprezintă ruta cu numărul 13 din rețeaua EuroVelo 
și se întinde de la Marea Barents la Marea Neagră, având 
peste 10.400 km lungime (aproximativ 8.800 km sunt pe 
teritoriul Uniunii Europene, restul de 1.600 km fiind în afara 
acesteia). ”Traseul Cortinei de Fier" este cea mai lungă rută 
din rețeaua cicloturistică europeană și se estimează că, prin 
finalizarea acestei rute, s-ar putea realiza anual 3,3 milioane 
de excursii de o zi, 849.000 de sejururi și 355 milioane euro în 
venituri directe. Pentru ca acest traseu să își atingă potențialul 
maxim ca și rută EuroVelo 13, în cadrul acestui proiect 
colectăm și evaluăm toate itinerariile posible, serviciile, 
posibilitățile de promovare și marketing, cadrul organizațional 
și financiar al Traseului Cortinei de Fier și definim activitățile 
necesare până în anul 2020. Cu sprijinul Programului de 
Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei, secțiunea sudică 
a ”Traseului Cortina de Fier" ar putea să ajungă la nivelul celor 
mai dezvoltate secțiuni și astfel, să devină motorul dezvoltării 
activității de cicloturism din regiunile traversate de acest 
traseu. 
 

Obiective principale 
 îmbunătățirea accesibilității regiunilor din Sud-Estul 

Europei prin intermediul bicicletei; 

 conectarea regiunilor din Sud-Estul Europei prin 

intermediul unei traseu european cicloturistic pe distanțe 

lungi;  

 crearea de oportunități de conectare a cicloturismului cu 

transportul public; 

 promovarea cicloturismului și a transportului  durabil 

combinat; 

 îmbunătățirea cunoștințelor, facilitarea schimburilor de 

experiență, precum și creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la dezvoltarea cicloturismului  și a 

transportului public. 

 

Principalele rezultate ale 
proiectului ”Traseul Cortinei de 
Fier" 
 

- Analiză și planificare: pregătirea 
metodologiilor, a cercetărilor, 
analizelor și planificărilor care sunt 

necesare în vederea îmbunătățirii cicloturismului și a 
condițiilor de transport public din regiunile aflate de-a lungul 
traseului "Cortina de Fier". Acțiuni pilot pentru a putea testa 
fezabilitatea soluțiilor tehnice prin costuri eficiente. 
 

- Oferte de transport durabil: realizarea unor oferte mixte de 
voiaje cu mijloacele de transport public și cu bicicleta, prin 
furnizarea unor soluții confortabile, rapide și rentabile pentru 
transportul de zi cu zi și/sau de petrecere a timpului liber. 
Oferte la nivel local, regional, național și transnațional, care să 
implice furnizorii serviciilor de transport public și a altor 
servicii locale, tour-operatorii și stakeholderii de profil. 
Crearea unei rețele de furnizori de servicii prietenoase pentru 
bicicliști (”cycling friendly"). Promovarea unor secțiuni-pilot 
care asigură infrastructura de bază, marcajele, conexiunile cu 
transport public și alte servicii necesare bicicliștilor și 
cicloturiștilor. 
 

- Activități de comunicare: promovarea și diseminarea 
rezultatelor proiectului către publicul de specialitate și către  
potențialii utilizatori finali - bicicliști și cicloturiști. Campania 
de marketing pentru promovarea dezvoltării durabile a  
traseului "Cortinei de Fier" în țările partenere, prin 
intermediul instrumentelor de comunicare naționale și 
regionale. Activități de promovare și marketing (hărți, 
portaluri de turism și transport, campanii de informare 
referitoare la ofertele realizate, etc.).  
 

- Dezvoltarea organizațională, evaluarea rezultatelor și 
activitățile ulterioare: cursuri de formare, vizite de studiu, 
activități de conștientizare la nivel național, regional și local, în 
vederea gestionării durabile a Traseului "Cortina de Fier", 
conceptul european de evaluare și monitorizare, manualul 
Rutelor EuroVelo, ca  parte din proiectul Traseul "Cortinei de 
Fier". 

 
 

Partenerii proiectului 
”Traseul Cortinei de Fier" 
 
Proiectul este coordonat și 
administrat de către 
 
 

 
West Pannon Regional and 
Economic Development Nonprofit 
Ltd, Ungaria 



 

 

Organismele de dezvoltare regională și organizațiile non-
guvernamentale (ONG-uri) din Sud-Estul Europei care 
participă la acest proiect în calitate de parteneri sunt: 

 
BGLD Regional Government of Land Burgenland Eisenstadt, 

Austria 
 

 
EKOPOLIS Ekopolis Foundation Banská Bystrica, Slovacia 

 

 

 
HCA - Hungarian Cycling Alliance – Budapesta, Ungaria 

 
RRA MURA - Regional Development Agency Mura Ltd. - 

Murska Sobota, Slovenia 
 

 
BCA - Bulgarian Cycling Association - Bourgas, Bulgaria 

 

 
ANTIGONE - Information and Documentation Centre on 
Racism, Ecology, Peace and Non-Violence - Thessaloniki, 

Grecia 

 
STRDA - South Transdanubian Regional Development Agency 

- Nonprofit Ltd. Pécs, Ungaria 
 

 
GMA - Greenways Methodology Association - Alsópetény, 

Ungaria 
 

 
ASWM - Association of South-western Municipalities - 

Blagoevgrad, Bulgaria 
 

 
BAAT - Bulgarian Association for Alternative Tourism - Sofia, 

Bulgaria 
 

 
INCDT - National Institute for Research and Development in 

Tourism – București, România 
 

 
Moj Bicikl - NGO My Bike - Zagreb, Croația 

 

 
YCC - Yugo Cycling Campaign - Belgrad, Serbia 

 

 

 

 



 

 

 
CDSEPR - Centre for development of the South-East Planning 
Region - Strumica, Former Yugoslav Republic of Macedonia 

 

 
Proiectul este susținut de Parlamentul European și de 

Federația Europeană a Bicicliștilor (ECF) 

 
 
”Traseul Cortinei de Fier" - 
activități realizate până în 
prezent 
 
- colectarea de bune practici 
de-a lungul ”Traseului 
Cortinei de Fier" în ceea ce 
privește infrastructura 
pentru biciclete, soluții de transport durabil, cicloturism 
durabil și servicii conexe (promovarea turismului și a 
transportului durabil); 
 
- organizarea de evenimente și/sau workshop-uri 
naționale/regionale de diseminare a proiectului "Traseul 
Cortinei de Fier" direcționate spre grupuri profesionale și părți 
interesate (autorități locale, naționale și regionale, 
reprezentanți ai companiilor de cicloturism și transport public, 
etc.); 
 
- participarea la conferințe, seminarii, expoziții și alte tipuri 
de evenimente pentru a comunica activitățile proiectului 
"Traseul Cortinei de Fier" publicului larg; 
 
- diseminarea broșurii și a pliantului proiectului "Traseul 
Cortinei de Fier" în limba engleză și în limbile oficiale ale 
partenerilor; 
 
- promovarea proiectului "Traseul Cortinei de Fier" în presa 
locală și națională, în emisiuni radio/TV, site-uri web, site-uri 
de socializare etc.; 
 
- organizarea de training-uri și/sau vizite de studiu cu 
participări ale autorităților locale, regionale și naționale, 
precum și a altor părți interesate. 
 

 

 
 
Proiectul ”Traseul Cortinei de Fier” – evenimente 
 

 
 
Conferința intermediară pentru promovarea proiectului 
"Traseul Cortinei de Fier" și a obiectivelor acestuia a avut loc 
în Salonic, Grecia, în data de 3 octombrie 2013, cu 
participarea partenerilor proiectului, precum și a părților 
interesate din țările din sud-estul Europei (autoritățile locale, 
naționale și regionale, reprezentanți ai companiilor de 
cicloturism și transport public, etc.). 
 

 
 

Proiectul ”Traseul Cortinei de Fier” – website și blog-uri 
 

 

Website-ul oficial al proiectului ICT în engleză 
http://www.ict13.eu 

 
http://ict13gr.blogspot.gr 

 
www.ekopolis.sk/ict 

 

http://www.incdt.ro/index.pl/ict_prezentare_gen
erala_ro 

 
http://www.westpannon.hu/projektjeink/pelda1 

 

13.eurovelo.bg 

 

http://web.rra-
mura.com/page.aspx?top=5&sub=202&title=IRO
N%20CURTAIN%20TRAIL 

 

 
 

 
Jointly for our common future 
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