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LEGFONTOSABB HÍREK 

 

INSiGHTS-projekt: az integrált turisztikai stratégiák elősegítése 

 

 

 

A Duna-régiónak kiemelkedő természeti és kulturális forrásai vannak, amelyeknek védettséget kell élvezniük, ugyanakkor 

hatalmas potenciál rejlik bennük a gyorsan növekedő lassú, zöld és egészséges turizmus területén, amelyek révén új, attraktív 

turisztikai desztinációk alakulhatnak ki.  

 

Annak érdekében, hogy a turisták számára minél attraktívabbá tegyék ezeket a régiókat, 14 partner fogott össze Ausztriából, 

Bulgáriából, Horvátországból, Romániából, Németországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából az 

INSiGHTS-projekt (Integrált lassú, zöld és egészségközpontú stratégiák) keretein belül, amelyet az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (European Regional Development Fund, ERDF) és a Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for 

Pre-Accession Assistance, IPA) támogat. 

 

A partnerek 8 régióban dolgoznak közeli kapcsolatban azokkal a döntéshozókkal, akik releváns visszacsatolást tudnak 

nyújtani a turizmus jelenlegi állásáról, és akik ötleteket és javaslatokat tudnak nyújtani annak érdekében, hogy a lassú, 

zöld és egészséges turizmus területén újabb lehetőségek nyíljanak. A partnerrégiók egy-egy, összesen 8 integrált 

fenntartható turisztikai stratégiát alkotnak meg, amelyek a teljes Duna-régióban adaptálhatóak lesznek majd.  
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Kövessen minket! 

             

www.interreg-danube.eu/insights 

 

 

 

 

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a 

Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.  
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https://www.facebook.com/InsightsDanube
https://twitter.com/INSiGHTS_Danube
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HÍREK I 

 

80 résztvevő a nyilvános projektindító rendezvényen 

 

Az INSiGHTS-projekt projektindító rendezvényére 2017 

februárjában került sor Tatán, a vezető partner, a Pons Danubii 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

szervezésében. A partnerség 2017. február 27-én találkozott 

először, és megállapodott a projekt munkatervéről és 

menedzsmentjéről, valamint áttekintette a 

projekttevékenységeket és a tematikus feladatok várható 

eredményeit. 

 

A második napon a Ferenc-majorban található Pikáns Pajtában 

sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános projektindító 

eseményre került sor. A környék fenntartható turisztikai 

fejlesztéseikről Tata polgármestere, az Igazságügyi 

Minisztérium államtitkára, valamint egy magyarországi 

parlamenti képviselő tartott előadást. A nyilvános rendezvényen 

több mint nyolcvanan vettek részt. Tovább…   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

HÍREK II 

 

Új termékek fejlesztése a turizmusban – az egészség és a környezet kapcsolata  

 

Az INSiGHTS-projekt egyik fontos célja, hogy olyan új 

turisztikai termékeket hozzon létre, amelyek a természeti és 

kulturális örökségre alapoznak, ugyanakkor a 

desztinációkon támogatják az egészséget és az életteliséget 

is. A turizmus tervezésében a termékfejlesztés egy általános 

ismert feladatkör. Az új trendek különösen a természetre, a 

természet megtapasztalására, az egészségre és a jó közérzetre 

fókuszálnak. Ebben az újabban egyre növekvő igényben a 

változó munkafeltételek, a stressz, a társadalom elöregedése és 

az embereknek az az érzése játszik szerepet, hogy el vannak 

vágva a természettől és annak megtapasztalásától. A 

termékfejlesztés fontos téma a transznacionális INSiGHTS-

walkshopokon. Professzor Ulrike Pröbstl-Haider előadása 

összefoglalja a tapasztalatokat és a legfontosabb üzeneteket. 

Tovább…   

 

 

 

 

 

 

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a 

Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.  

https://www.zala.hu/integralt-szelid-zold-es-egeszsegkozpontu-turizmus-strategiak/
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1140
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HÍREK III 

 

Walkshopok Bulgáriában és Szerbiában az integrált turizmusmenedzsmentről 

Az INSiGHTS-partnerségben négy transznacionális tanulmányi utat 

(“walkshop”) szervezünk, amelyekben különböző témákat járunk körül 

annak érdekében, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat és 

tanuljunk egymástól – a tanulmányutak mindegyikét a projekt egy-egy 

tematikus pillérére alapozzuk.  

 

Az első walkshopot 2017 júniusában tartottuk, az integrált turizmus 

menedzsment tematikus pillérre építve, amely egy bilaterális 

találkozóval indult Bulgáriában, Plovdivban, a bolgár Regionális 

Fejlesztési Ügynökség és Kis- és Középvállalkozói Tanácsadó és a 

szerbiai Šumadija és Pomoravlje Regionális Fejlesztési Ügynökség 

között. Tovább…  

 

A vonatkozó tematikus pillérrel kapcsolatos walkshop 2017 júniusában, 

a szerbiai Arandjelovácban tartott multilaterális walkshopon 

folytatódott. A walkshop az egészséges életmód és az ökotudatosság 

népszerűsítésére fókuszált a turizmuson belül. Tovább …  

 

      

 

 

 

HÍREK IV 

Walkshopok Szlovéniában és Horvátországban a zöldutak koordinált turisztikai 

termékfejlesztéséről  

 

Az INSiGHTS-projekt partnerei néhány héttel ezelőtt zárták második multilaterális találkozójukat, amely a zöldutak 

koordinált turisztikai termékfejlesztése tematikus pillérre épített. 

2017 szeptemberében a Közép-Isztria HACS (Horvátország) látogatta 

meg a szlovén partnert, a Szlovénia Szíve Fejlesztési Központot; a 

bilaterális tanulmányútra Litijában és Šmartno pri Litijiben került 

sor. Tovább… 

 

2017. október 17-20-a között a horvátországi Motovunban 

tartott tanulmányúton folytatódott a walkshop, ahol a teljes 

partnerség megismerhette a Közép-Isztriai Régiót. A Közép-

Isztria HACS által rendezett partnertalálkozónak ezen kívül része 

volt egy mesterkurzus, egy kritikai kurzus, egy irányító bizottság 

ülés és egy belső tematikus találkozó is. Tovább… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a 

Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1023
https://www.zala.hu/insights-partnerek-szerbiaban/
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1027
https://www.zala.hu/a-turisztikai-termekfejlesztes-jo-gyakorlatait-tanulmanyoztak-az-insights-partnerek-horvatorszagban/

