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Míg számos olyan turizmus stratégia és program van a 

Duna Régióban, amely a fenntartható turizmus fejlesztést 

hangsúlyozza, specifikusan a fenntartható turizmust célzó 

stratégiák viszonylag ritkán jelennek meg.   Az INSiGHTS 

projekt ezen a helyzeten kíván változtatni útmutatást adva 

a regionális stratégia készítéshez és az ehhez kapcsolódó 

transznacionális irányvonal javaslatokhoz. A projekt átfogó célja, hogy elősegítse a Duna Régió 

érintett térségei természeti és kulturális örökségének fenntartható hasznosítását annak 

érdekében, hogy megőrizzék és fejlesszék a kiváló lehetőségeket nyújtó sértetlen helyi 

erőforrásokat, vonzó célponttá téve ezeket a térségeket az egészséges és lassú turizmus számára, 

megalapozva ezzel egy virágzó, felelős zöld turisztikai ágazatot.    
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https://twitter.com/INSiGHTS_Danube
http://www.website.com/
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LASSÚ, ZÖLD ÉS EGÉSZSÉGES TURIZMUS JÓ GYAKORLATAINAK 

ÖSSZEGYŰJTÉSE A DUNA RÉGIÓBAN ÉS AZON TÚL 

 

2017-ben a CEEweb a Biodiverzitásért projekt 

partner felvállalta a jelenlegi legjobb gyakorlatok 

felkutatását.  A gyűjtemény összeállításának célja 

a lassú, zöld és egészséges turizmus terén fellelhető 

jó gyakorlatok kivételes példáinak bemutatása, 

amely útmutatásként szolgálhat a Duna Régióban 

és azon túl is. A partnerek által elfogadott 

szabványokat követve számos gyakorlat került 

kiválasztásra attól függően, hogy alkalmas-e 

követendő példának. Ezt követően elemeztük, 

értékeltük ezeket a gyakorlatokat, s végül összesen 

15 (tematikus pillérenként 5) kiemelkedő példa 

került kiválasztásra.  A jelenlegi legjobb gyakorlatok 

dokumentum ezt a 15 gyakorlatot mutatja be 

részletesen.  

 

Bővebben …  

 

 

 

 

BILATERÁLIS TANULMÁNYÚT A SVÁB DUNA RÉGIÓBAN 

 

Az INSiGHTS project 3. bilaterális tanulmányútjára 

2018. február 6-7-én került sor Németországban, a 

Sváb Duna Régióban. A “Donautal-Aktiv” Regionális 

Fejlesztési Központ látta vendégül a magyar 

partnereket a Zala Megyei Önkormányzattól. A 

látogatás rendkívül pozitívan járult hozzá az INSiGTS 

projektben folyó munkához. A műhelytalálkozón 

folytatott őszinte beszélgetések jó táptalajt nyújtottak a 

későbbi kísérleti akciókra vonatkozó gondolatokhoz. A 

mentoráló partner BOKU Természet- és Élettudományi 

Egyetem által adott inputok további új felfedezéseket 

és impulzusokat adtak a célszerű folytatáshoz.  

 

Bővebben …  

 

 

 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1931
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1785
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TURIZMUSBAN ALKALMAZHATÓ INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK 

KALAKÍTÁSÁVAL ISMERKEDTEK A PARTNEREK 

 

Lenti volt a helyszíne az INSiGHTS projekt 3. 

Multilaterális Műhely- és Tematikus 

Találkozójának, amelyet 2018. március 6-9. között 

rendezett meg a Zala Megyei Önkormányzat. Az 

esemény fókuszában a zöld, egészséges 

turizmussal kapcsolatos ismeret szerzés, 

tapasztalatcsere és a desztináció menedzsmentben 

alkalmazható IT megoldások álltak. A Zala megyei 

legjobb gyakorlatokat mutatták be a partnereknek, 

így például utaztak az erdei vasúton, bunker és 

traktor túrán vettek részt, kipróbálhatták a 

hagyományos fazekas mesterséget és ellátogattak a 

Patóhegyi Borfaluba.    

 

Bővebben …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉT TURISZTIKAI KONFERENCIÁN IS BEMUTATTÁK A PROJEKTET 

 

Nemcsak egy, hanem két jól ismert európai turisztikai 

konferencián is bemutatták az INSiGHTS projektet. 

Mindkét konferencián – a Turizmus Természetesen 

Konferencia Kaprunban (Ausztria) és a Nemzetközi 

Turisztikai és Utazási Konferencia Münchenben 

(Németország) – az érdekeltek INSiGHTS projektbe 

történő bevonásának szerepéről hangzottak el 

előadások jelentős számú hallgató előtt.  

 

Bővebben …  

 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1860
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2195

