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Titlul

Danube Ports Network (DAPhNE)

Obiectiv general

Beneficiar

Parteneri

Proiectul DAPhNE își propune să faciliteze o dezvoltare echilibrată a porturilor
dunărene, ca noduri multimodale accesibile și ecologice, pentru sistemul de
transport din regiunea Dunării și să le transforme în centre economice active
care să funcționeze ca un catalizator pentru creșterea economică și crearea de
locuri de muncă de înaltă calitate. Proiectul creează o platformă de lucru
permanentă și bine gestionată care abordează cele mai urgente probleme ale
porturilor cu ajutorul unor ghiduri, recomandări și activități pilot, bazate pe
cele mai bune practici, care la finalul proiectului se vor concretiza printr-o
strategie de dezvoltare de ansamblu și un plan de acțiune pentru aceste porturi.
Soluțiile elaborate de consorțiu vor fi distribuite la peste 60 de porturi dunărene
ca posibile modele de aplicat. O mai bună coordonare și integrare
transnațională realizată prin acțiuni pilot și instrumente comune elaborate de
parteneri ai comunității portuare din sectorul public și privat vor conduce la
soluții comune pentru revizuirea și armonizarea legislației portuare,
administrarea și managementul porturilor din toată regiunea Dunării.
Pro Danube International (Austria)
• Ennshafen Port, Austria
• iC consulenten ZT GesmbH, Austria
• University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
• National Company The Maritime Danube Ports Administration SA Galati,
Romania
• National Company Maritime Ports Administration SA Constanta, România
• Ovidius University of Constanta, Romania
• Pro Danube Romania
• Ministry of Transport of Romania
• Bulgarian Ports Infrastructure Company, Bulgaria
• Public Institution Port Authority Vukovar, Croatia
• RGO Communications Ltd., Croatia
• ILR Logistica Romania SRL, Romania
• Hungarian Federation of Danube Ports, Hungary
• Public Ports, jsc, Slovakia

Valoare totala
proiect

2.985.406,15 euro

Valoare proiect
UOC

92.707,00 euro
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http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne
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