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Green Exercise
Aktív turisztikai termékek fejlesztése a szlovén-magyar határtérség kulturális
és természeti öröksége ismertségének növelése érdekében

Projekt parnerek:
Vezető partner:
Partnerek:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Goričko Tájvédelmi Park, Egészség és fejlesztési Központ Muraszombat,
Moravske Toplice Önkormányzata, Šalovci Önkormányzata, Szlovén Vidék
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Szakonyfalu Község
Önkormányzata, Alsószölnök Község Önkormányzata
Projekt időtertalma: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019
Projekt költségvetése: 1.038.025,05 EUR; ebből ERFA támogatás: 882.321,29 EUR
A projekt társfinanszirozója: Interreg V-A Határon Átnyuló Együttműködés Szlovénia – Magyarország,
Európai Fejlesztési Alap

Projekt összefoglaló:
Projektünk keretében a szlovén-magyar határ mentén meglévő kulturális- és természetturisztikai kínálat
határon átnyúló, közös népszerűsítésére törekszünk, kiegészítve azt az egészséges életmód,
fenntartható, környezetbarát közlekedési módok (elsősorban a kerékpározás) fontosságának
hangsúlyozásával. Rekreációs parkok létesítését tervezzük a határ mindkét oldalán, kilenc helyszínen,
ahol következő témaköröket mutatjuk be: természeti környezet, védett természeti értékek,
fenntartható gazdálkodás, közlekedés, egészséges életmód és mozgás.Ennek érdekében a meglévő
kulturális és természetturisztikai elemeket és a projekt keretében tervezett fejlesztéseket
összekapcsoljuk, jelzett kerékpáros és gyalogos túraútvonalak segítségével. Látogatóhelyeink
szolgáltatásainak bővítésére, a természeti értékeket és népi hagyományokat bemutató
attrakciófejlesztésre, továbbá szálláshely-fejlesztésre is sor kerül . Projektünk átfogó célja a látogatók
által a térségben töltött idő növelése.Egységes szemléletű és módszertanú kerékpáros túravezető
képzés szervezünk határon átnyúló módon, szlovén és magyar nyelven (nyelvi képzés, természeti
értékek és kulturális örökséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, a projekt keretében kijelölendő
útvonalak közös megismerése, stb.). A projekt keretében a határ mindkét oldalán szervezünk
műhelymunkákat, természet, egészséges életmód, gazdálkodás, stb. témákban.A projekt keretében
kijelölt útvonalakra (ingyenes) vezetett kerékpáros túrákat szervezünk a helyi lakosság, potenciális
együttműködő szolgáltatók, turisták számára.A projekt fő kimenetei:






"Zöld parkok" 9db;
turisztikai termékek 5db;
turisztikai csomagok 5db;
kerékpáros pihenőhelyek 2db;
kerékpáros túraútvonalak 5db;

A projekt az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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közös kerékpáros túravezető képzés,
természetismeret, egészséges életmód, ökológiai gazdálkodás témájú műhelymunkák 10db;
szálláshely 1db;
bemutató túrák 5alkalom.

Kapcsolatok, bővebb információk a projektről:
VP: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság: Kis Olga, kisolgie@gmail.com, +36 30 539 6182
PP2: Goričko Tájvédelmi Park: Stanka Dešnik, stanka.desnik@goricko.info, +386 31 354 149
PP3: Egészség és fejlesztési Központ Muraszombat: Silva Nemeš, silva.nemes@czr.si, +386 41 383 337
PP4: Moravske Toplice Önkormányzata: Goran Pintarič, goran.pintaric@moravske-toplice.si, +386 51
308 114
PP5: Šalovci Önkormányzata: Iztok Fartek, iztok.fartek@salovci.si, +386 2 5598050
PP6: Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.: Andrea Kovacs,
kovacs.andrea@szlovenvidek.hu, +36-30/217-5455
PP7: Szakonyfalu Község Önkormányzata: Valerija Rogan, rogan.valerija@gmail.com, +36-30/425-3847
PP8: Alsószölnök Község Önkormányzata: Zsolt Monek, info@alszoszolnok.hu, +36-30/973-1208.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

