A stream of cooperation

DANOVA: Inovativne prevozne storitve za slepe in
slabovidne potnike v Podonavju
DANOVA je transnacionalni projekt, sofinanciran s strani Evropske
unije, v okviru programa sodelovanja Interreg Podonavje.
Po podatkih Evropske zveze slepih (EBU) obstaja več kot 30
milijonov slepih in slabovidnih ljudi, ki ne morejo potovati
samostojno, saj več kot 96 odstotkov evropskega prometnega
sistema, zlasti v Podonavju, še vedno ni v celoti dostopno ljudem z
okvarami vida.

Osrednji cilj projekta DANOVA je, z razvojem nabora novih storitev
in kompetenc, izboljšati dostopnost letališč, pristanišč ter
železniških in avtobusnih postaj za slepe in slabovidne.

Na podlagi transnacionalnega pristopa sodelovanja bodo partnerji:
1) Poiskali obstoječe rešitve in primere najboljših praks, ki jih je
mogoče učinkovito prenesti v Podonavsko regijo;
2) Oblikovali nov koncept dostopnega prevoznega sistema, ki
odgovarja potrebam slepih in slabovidnih potnikov ter preizkusili
inovativne rešitve in storitve v praksi;
3) Izobrazili deležnike za uporabo novo razvitih rešitev in nudenje
ustrezne podpore potnikom z okvaro vida.
Dobro uravnotežen konzorcij štirinajstih partnerjev iz devetih držav
vključuje letališča, pristanišča, raziskovalne ustanove, lokalne

oblasti ter združenja slepih in slabovidnih. Konzorcij vodi vodilni
partner Letališče Dubrovnik.

PROJEKTNI PARTNERJI:
▪ Letališče Dubrovnik (vodilni partner)
▪ Letališče Bratislava
▪ Letališče Budimpešta
▪ Center za promet v Budimpešti
▪ Univerza v Mariboru
▪ Bolgarsko združenje za prenos tehnologij in inovacij
▪ Hrvaška zveza slepih
▪ Avstrijska zveza slepih in slabovidnih
▪ Pristaniška uprava Dubrovnik
▪ Mestna občina Maribor
▪ Letališča Črne gore
▪ Pristanišče Kotor
▪ Mednarodno letališče Sarajevo
▪ Moldavsko združenje slepih

PRIDRUŽENI PARTNERJI:
▪ Slovaška zveza slepih in slabovidnih
▪ Letališče Ljubljana
▪ Uprava za civilno letalstvo Republike Moldavije
▪ DEX inovacijski center

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

Trajanje projekta:

Začetek: 1. julij 2020
Konec: 31. december 2022

Skupni proračun: 2,192,546.66 EUR
ERDF: 1,739,970.00 EUR
IPA II: 362,130.00 EUR
ENI: 90,446.66 EUR

KONTAKTNI OSEBI:
Vesna Avguštinčič in Tadej Kurent
Vesna.AVGUSTINCIC@maribor.si
Tadej.KURENT@maribor.si
Mestna občina Maribor, Služba za razvojne projekte in investicije
– projektna pisarna, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Več informacij:
URADNA STRAN PROJEKTA
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danova
FACEBOOK
www.facebook.com/Interreg-DANOVA-100215245178279/
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/interregdanova/

KONEC DOKUMENTA

