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INSIGHTS 6. hírlevél 

BEMUTATTÁK AZ INSIGHTS PROJEKT EREDMÉNYEIT SZLOVÉNIA 

SZÍVÉBEN 

  

 

  
Utolsó alkalommal találkoztak az INSIGHTS projekt partnerei Szlovéniában. Az utolsó találkozót Litijában tartották, ahol a 
Szlovénia Szíve Fejlesztési Központ látta vendégül a partnereket 2019. május 29-én. Meghívott előadók beszéltek a zöld, 
lassú és egészséges turizmusról, a projekt partnerek pedig bemutatták eredményeiket.  
  
Tovább… 
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Prioritás: Környezeti és kulturális felelősség a Duna-régióban 
Célkitűzés: A természeti és kulturális örökség és források fenntartható használatának elősegítése 
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EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 
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  Az INSIGHTS projektben összesen 13 
partner vett részt Ausztriából, 
Bulgáriából, Horvátországból, 
Németországból, Magyarországról, 
Romániából, Szerbiából, Szlovákiából 
és Szlovéniából, hogy olyan 
megoldásokat keressenek, ami 
vonzóbbá teszi a régiókat a turisták 
számára.  Az INSIGHTS, Integrált, 
Lassú, Zöld és Egészséges Turizmus 
Stratégiákról szóló projektet az Európai 
Regionális Alapok és az előcsatlakozási 
Alap finanszírozta.  
A projektpartnerek három témában 
próbáltak ki különböző módszereket. A 
három téma új és innovatív 
megoldásokat nyújtott a projektben 
résztvevő kevésbé fejlett régióknak a 
Duna makro-régióban.  Az újszerű 
megoldásokat a partnerek egy-egy 
kísérleti projektben próbálták ki.  Az 
összefoglaló kiadványt és az elért 
eredményekről további részleteket az 
INSIGHTS projekt honlapon lehet 
olvasni.  
  
Tovább: 

  
 

  

 

RÖVID VIDEÓ A DUNA RÉGIÓ TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEIRŐL 

  

 

  A Duna régiónak kiemelkedő természeti 
és kulturális erőforrásai vannak, 
melyeket meg kell védenünk.  Emellett 
nagy lehetőség rejlik abban, hogy 
turisztikai vonzerővé váljanak ezek az 
egyre növekvő lassú, zöld és 
egészséges turizmusban.  A videót 
azért készítettük, hogy bemutassa a 
Duna környékének turisztikai 
látványosságait.  A videó, melyet a 
projekt partnerek felvételeiből állítottunk 
össze, az ökotudatos és egészséges 
életmódot népszerűsíti. A videó a 
projekt honlapon érhető el, 
megosztottuk közösségi médiában, és 
bemutattuk a záró találkozón.  
  
Tovább… 

  
 

  

 

BEMUTATTUK A PROJEKTET A SZLOVÁK KORMÁNY ÁLTAL 

SZEVEZETT INFONAPON 

  

 

    A szlovák kormány 
infonapjára hívták meg a Pons 
Danubii EGTC-t , hogy 
mutassa be az INSiGHTS 
projektet.  Az eseményt 
Kassán tartották 2019. június 
7-én önkormányzatoknak.  
Több EU-s finanszírozású 
projekt is bemutatásra került 
azt szemléltetve, hogy az EU-
s támogatások, hogyan 
segíthetik a régiók fejlődését. 
Bara Zoltán a Pons Danubii 
igazgatója ismertette a projekt 
főbb eredményeit és a 
kísérleti projektet, amit a 
résztvevők kis is próbálhattak: 
a komáromi erődben tehettek 
egy virtuális sétát.  A 
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bemutató sikeres volt, sok 
ember járhatta így ismét körbe 
az erőd történetét 
  
Tovább... 

  
 

  

 

ELFOGADTÁK PLOVDIV INTEGRÁLT ÉS FENNTARTHATÓ TURIZMUS 

STRATÉGIÁJÁT 2019-2025 ÉVEKRE 

  

 

  2019. március 26-án fogadta el a 
Plovdiv környéki Regionális Fejlesztési 
Tanács az INSIGHTS projekt keretében 
elkészült Integrált és Fenntartható 
Turizmus Stratégiát 2019-2025-ös 
időtávra. Snezhana Alexandrova, az 
Európai integrációért és koordinációért 
felelős osztály vezetője mutatta be a 
stratégia tervezetét, melyet megvitatás 
után a tanács abszolút többséggel 
fogadott el.. 
  
Tovább... 
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