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INSIGHTS 3. hírlevél 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Bár több olyan stratégia és program van, ami a fenntartható turizmus 

fejlesztését helyezi előtérbe a Dunamenti Régióban, azok a 

stratégiák, amelyek kimondottan a fenntartható turizmust célozzák, 

relatíve ritkák. Az INSiGHTS projekt célja, hogy helyi és 

nemzetközi stratégia építéséhez nyújtson segítséget. Összességében 

a projekt célja az, hogy segítse a Dunamenti Régió környezetének 

természeti és kulturális hagyatékának megőrzését, ezzel segítve 

és fejlesztve a helyi erőforrásokat, amelyek rengeteg kiemelkedő lehetőséget nyújtanak arra, hogy ezek a területek 

az egészségügyi és lassú turzimus célpontjává váljanak, így alapvetően szolgálva a zöld turista szektort. 
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AZ INSiGHTS DÖNTŐS A DTP FOTÓ VERSENYEN 

 

A DTP Fotó Verseny célja az volt, hogy megmutassa a 

nemzetközi együttműködést és ezek eredményét 

fényképeken keresztül. A szavazásra augusztusban 

volt lehetőség. Mivel döntős lett, ezért a Lány 

pillangóval című fotó, amely az INSiGHTS projekt 

része, képeslapokra lesz nyomtatva és az Interreg 

projektek részeként több eseményen is elérhető lesz.   

 

Tovább…  

 

 

 

 

 

KÉTNYELVŰ TANULMÁNYI ÚT A SZLOVÁK PONS DANUBII EGTC RÉGIÓBAN 

 

Az INSiGHTS projekt negyedik Kétnyelvű 

Tanulmányútja 2018. április 25-27. között volt 

Komárnoban (SK), Komáromban (HU) és Tatán (HU). 

A Pons Danubii vendégei román partnerek voltak a 

Harghita Megyei Önkormányzattól. Őszinte 

véleménycsere segítette elő, hogy közösen 

gondolkodjunk a tervezett pilot akcióról. Mentorunk, 

az Ökologischer Tourismus in Europa észrevételei 

tovább segítették a beszélgetést és új impulzusokat is 

adtak.  

 

Tovább…  

 

 

 

PARTNEREK SEGÍTÉSE DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENTBEN ÉS 

TERMÉKFEJLESZTÉSBEN 

 

Odorheiu Secuiesc-ben (Székelyudvarhely, RO) volt 

2018. június 18-21. között az INSiGHTS projekt 4. 

Többnyelvű Workshop és Tematikus Találkozója, 

melynek házigazdája a Harghita Megyei 

Önkormányzat volt. A látogatás célja az volt, hogy 

nemzetközi szinten egymástól tanuljunk és 

beszélgessünk a zöld egészségturizmusról, annak 

desztináció menedzsmentjéről és 

termékfejlesztéséről. Partnereink megismerhették 

Harghita Megye legjobb példáit kezdve a tajgától a 

pillangóházon, a sóbányán, a Legendarium Stúdión és 

a Szekler kapukán át a sajtgyártásig. 

 

Tovább…  

 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2669
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2173
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2528
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TBILISIBEN MUTATTUK BE A PROJEKTÜNKET AZ EURÓPAI ÖKOTURIZMUS 

KONFERENCIÁN 

 

Az INSiGHTS projektet volt lehetőségünk bemutatni az 

5. Európai Ökoturizmus Konferencián a grúz 

Tbilisiben. A Konferencia részeként bemutattuk az 

INSiGHTS projekt futó aktivitásait és szórólapokat 

osztottunk az általunk összeszedett jó példákról a 

résztvevőknek.  

Tovább…  

 

 

 

 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2668
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156619705874469&set=p.10156619705874469&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156619705874469&set=p.10156619705874469&type=3

