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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 
Pályázati Felhívása 1. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt 

összefoglalója  

 
A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 2. Monitoring 

Bizottsági ülésen került jóváhagyásra (2016. május 25-26.). A projekt összefoglalóját a pályázók 

készítették a benyújtott pályázat alapján. 

 

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): 
 

A projekt rövidcíme: Green Exercise (882.321,27 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Projektpartnerek: Javni zavod Krajinski Park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, 

Občina Moravske Toplice, Občina Šalovci, Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft., Szakonyfalu Község Önkormányzata, Alsószölnök Község Önkormányzata. 

 

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” 9 db; új turisztikai termékek 5 db; új turisztikai csomagok 5 db; kerékpáros pihenőhelyek 2 db; 

kerékpáros túraútvonalak 5 db; közös kerékpáros túravezető képzés, természetismeret, egészséges 

életmód, ökológiai gazdálkodás témájú műhelymunkák 10 db; szálláshely 1 db; bemutató túrák 5 

alkalom. 
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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 
Pályázati Felhívása 2. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 4. 

Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2017. január 16.). A projektek összefoglalóit a 

pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

1. Prioritási Tengely – Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): 
  

A projekt rövidcíme: GO IN NATURE (939 065,87 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Mestna občina Murska Sobota 

 

Projektpartnerek: Zveza tabornikov Pomurja, Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft., Csesztreg Község Önkormányzata 

 

Projekt összefoglaló: A programtérségben jelentős arányú a védett természeti terület, a természeti 

érték–tájvédelmi parkok, nemzeti parkok stb. Sok helyen relatíve kis területen biztosított a biológiai 

sokféleség megőrzése, ez a látogatóknak kiváló lehetőséget nyújt a természet lenyűgöző megéléséhez. 

Mivel e térségek között nem nagyok a távolságok, a látogatóknak lehetősége van, hogy ezeket 

fenntartható módon küzdhessék le–gyalog, kerékpárral, vonattal, ill. nyilvános közlekedéssel. Több 

ilyen térséget hoztak a kerékpárutak és a túra nyomvonalak közelebb egymáshoz. A természeti 

környezet és a biodiverzitás megőrzésével összhangban a térségnek megfelelő – természetbarát, 

ökológiai szempontból elfogadható-(turisztikai) infrastruktúrával kellene rendelkeznie és biztosítania 

a fenntartható életmód legjobb gyakorlatát. Ez különösen a szálláshelyekre vonatkozik, amelyeknek a 

természettel lévő kapcsolata minél hitelesebb kell, hogy legyen, ezt pedig leginkább az igényekhez 

alkalmazkodó szálláskapacitással rendelkező kempingek biztosíthatják. A régióban és annak védett 

területein, főleg Szlovéniában, de Magyarországon is kevés az ennek megfelelő,a jelen elvekkel 

összhangban lévő turisztikai szálláshely,infrastruktúra. Hisszük, hogy e páratlan tapasztalat és a 

természet élménye jelentősen befolyásolja a látogatókat, hogy megértsék a természet és a 

biodiverzitás védelmének jelentőségét. A projektrégió védett természeti térségeiben a jelen projekttel 

kiépítjük a környezetbarát turisztikai infrastruktúrák hálózatát ökokempingek és egyéb infrastruktúra 

formájában, amelyek a természet példátlan élményét és biodiverzitását nyújtják. Ezzel ide 

csalogathatjuk a látogatókat, akiket az ilyen páratlan formában látható természet felkutatása 

különösen vonz. Érdemes különböző csomagokat készíteni a különféle látogatói típusok számára. A 

projekttel a régióban lenyűgöző természeti élményt kívánunk nyújtani a látogatóknak innovatív 

módon. 
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A projekt rövidcíme: ESCAPE (820 996,02 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Občina Apače 

 

Projektpartnerek: Szentgotthárd Város Önkormányzata, Občina Sveta Ana, Rába-vidéki Szlovén 

Kulturális és Turisztikai Egyesület Orfalu, Občina Sveti Andraž v Slov, Őriszentpéter Város 

Önkormányzata, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 

Občina Lenart, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne 

 

Projekt összefoglaló: A Dráva- és Muravidéken, valamint Vas megyében a kulturális és természeti 

örökség egy részét, különálló, összefüggéstelen, rendszertelen és nehezen hozzáférhető mivolta miatt 

teljesen mellőzzük. Az ESCAPE projekt erre a területi kihívásra reagál – 81 toleranciapontot kíván 

nemesíteni (ingyenes digitális bázisban lévő attraktív leírásokkal és ambientális rendezéssel), 

majd fenntarthatóan 5 vonzó, határon átnyúló turisztikai termék (menekülés) formájában 

összekapcsolni. A menekülések az élményekre, kutatásra és tanulásra vágyó turisták minden 

szegmensének vonzóak lesznek. A projekt általános célja a kínálat diverzifikálásával nemesíteni a 

mágnesek turisztikai folyamatait és csökkenteni a területi egyenetlenségeket. Rendszerezett, integrált 

megközelítéssel egyedi turisztikai desztinációvá kívánjuk alakítani a kevésbé látható adottságokat. A 

beavatkozási logika azon turisták keresletére irányul, akik most csak a mágnesek vonzerejét 

tapasztalják, míg a projekt befejezése után a vidéki térséget is kutatni fogják. Az új élménytermékeket 

a (menekültek, kivándoroltak, különböző vallások, hátrányos helyzetű csoportok iránti) 

tolerancia tematikája kapcsolja össze. 3.000 vendégéjszaka, a műemlékek/nevezetességek 10.000 

látogatója, 310 résztvevő az interpretáló és képzési eseményeken. A tevékenységekből elsősorban a 

turistáknak és a helyi lakosságnak származik előnye. Mivel az érintett térség idegenforgalmában 

azonos jellemzőket és hiányosságokat tapasztalunk, rendkívül fontos a határon átnyúló 

együttműködés. Csupán helyi nemzeti megközelítéssel ezek a termékek hiányosak, és elkülönültek, és 

sokkal drágábbak lennének. Az innováció a hagyományos örökségnek a digitális kommunikációval – 

alkalmazások és QR kódok – általi nemesítésében van. Az ambiciózus projekt megvalósításának 

elkerülhetetlen feltétele az összes stratégiai szerepet lefedő, komplementer résztvevők közötti 

széleskörű partnerség.  
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A projekt rövidcíme: IronCurtainCycling (1 949 409,55 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Zala Megyei Önkormányzat 

 

Projektpartnerek: Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj, Zavod za kulturo, turizem in šport 

Murska Sobota, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Občina Lendava, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság 

 

Projekt összefoglaló: A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre 

elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő SI-HU határvidéket. A 

korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A 

határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet 

a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedő, összefüggő és 

jelölt útvonalhálózat és erre ráépülő komplex kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem 

alakult ki. E hiányt felismerve, ZMÖ vezető partnersége mellett 4 magyar és 3 szlovén partner 

összefogásával valósul meg jelen komplex projekt (Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Szentgotthárd, 

Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava térségében). Célunk az EV13 útvonalra, mint fő É-D 

irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a 

kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő CBC kerékpáros 

desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EV nemzetközi rendszerébe. Fő tevékenységek: 

EV13 útvonal SI-HU szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a 

kitáblázása; Új határmetszési pontot is adó kerékpározható közút létesítése; Kerékpárosbarát 

szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös 

térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok;Vasfüggöny emlékhely létrehozása; 

-Tudástranszfer események, szemléletformálás (pl. workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és 

látogatómenedzsment útmutató); Rendezvények (pl. ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi 

nap, EV13 konferencia); Egyéb promóció (pl. ICC pecsétgyűjtés, online kampány, logózott szuvenírek). 

Ezzel a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, 

valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához. 
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A projekt rövidcíme: Guide2Visit (1 715 929,45 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

Projektpartnerek: Zala Megyei Önkormányzat, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, 

Zavod za turizem in razvoj Lendava, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

 

Projekt összefoglaló: A projekt a szlovén-magyar határtérség turisztikai perifériának számító térségeit, 

magyar oldalon a szlovén-magyar határtól számított kb. 30 km-es sávot (elsősorban, Vendvidék, Őrség, 

Göcsej, Hetés tájegységeket), szlovén oldalon Lendva, Muraszombat és Ptuj térségének vidékies, 

aprófalvas, periferikus területeit kívánja egy komplex látogatóirányítási rendszer konkrét elemeinek 

kialakításával, és célzott, a térséget vonzó turisztikai desztinációként pozícionáló, turisztikai promóció 

segítségével, valamint a határtérség fizikai átjárhatóságának biztosításával, a turisztikai kínálatba 

beemelni. 

Ez a térség ugyanis nem jelenik meg egységes, közös turisztikai desztinációként, így a térség 

látogatottsága és az itt eltöltött vendégéjszakák száma alacsony. 

 A projekt átfogó célja tehát a térség, vonzó turisztikai desztinációként való pozícionálása, promótálása 

és értékesítése mellett a közös desztinációt alkotó egyes tájegységek sajátos építészeti, népi 

hagyományainak és természeti értékeinek a megjelenítése, és a pontszerű, elszórtan elhelyezkedő 

kisebb vonzerők egységes attrakcióvá, komplex termékké fejlesztésének támogatása, amit egy több 

elemből álló, látogatóirányító rendszer működtetése tesz igazán hatékonnyá. 

A projekt fő kimenetei a komplex látogatóirányítási rendszer kialakítása, turisztikai promóció a projekt 

hatóterületén, valamint a határtérség megfelelő közúti összeköttetésének biztosítása a határmenti, 

turisztikailag kevésbé fejlett területen a helyi turisztikai szolgáltatók, az odalátogató turisták és a helyi 

lakosok számára lesznek elsősorban előnyösek. 

Mindez a helyi szintű kínálattal, csupán a határ egyik oldalán nem biztosítható, csak az egymást 

kiegészítő szlovén-magyar attrakciókínálat összekötésével és közös felfűzésével. 

A projekt kialakult, együttműködő partnerségre épít, a látogatóirányítás komplex rendszere révén 

innovatív megoldást alkalmaz, amelyek révén hosszú távú és fenntartható hatások várhatóak a 

térségben. 
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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 
Pályázati Felhívása 3. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében az 5. 

Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2017. július 5-6.). A projektek összefoglalóit a 

pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

1. Prioritási Tengely – Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): 
  

A projekt rövidcíme: TELE-KA-LAND (399.315,12 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető Partner: Nagyrécse Község Önkormányzata 

 

Projektpartnerek: Magyarszerdahely Község Önkormányzata, Turistično-Informativni center 

Moravske Toplice, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Pannon Egyetem 

 

Projekt összefoglaló: A térség jellemzően mezőgazdasági tevékenységet folytató- köztük három 

partner-települései keresik a fenntartható fejlődés lehetőségeit. Megítélésünk szerint egyes turisztikai 

szolgáltatások területén, főleg a kisgyermekes családok programjait illetően hiány mutatkozik. Sok 

esetben koordinálatlan a kínálat, fejletlen az értékesítési rendszer. A termékeket nagyobb területeken 

kell vonzóvá tenni, ezáltal is a többnapos tartózkodás lehetőségét biztosítva a turistáknak.  Ezekre az 

összetett kihívásokra reagál a projekt, amikor a partnerek korábbi projektje, az 5 Postakocsi turisztikai 

fejlesztések eredményeit felhasználva hozunk létre a határ menti régióban hiánypótló turisztikai 

termékeket. Kiépítjük a TELE-KA-LAND Mesepark hálózatot, mely több korosztály számára vonzóbbá 

teszi a régiót, másrészt 4 partner településen a Pannon Egyetem tudását felhasználva 1-1 

nagyrendezvényt fejlesztünk és valósítunk meg, a Mesepark és a helyi hagyományok alapjain. 

A projekt hangsúlyos eleme, hogy céljaink elérése érdekében több síkon összetett marketing 

tevékenységet fejtünk ki, amelyet az általunk létrehozandó turisztikai desztináció menedzsment 

szervezetet végez. Ennek a szervezetnek a feladata az új termékekkel kapcsolatos üzenetek eljuttatása 

a potenciális érdeklődőkhöz.  A legkorszerűbb kommunikációs eszközöket is felhasználva végezzük ezt 

a tevékenységet. Készül a termékről mobil applikáció, facebook PPC kampány, Google AdWords search 

és display kampány, de igénybe vesszük a hagyományos marketing eszközöket is. 

A munkacsomagok között tervezzük, hogy a térség szolgáltatói részére hiánypótló oktatásokat 

szervezünk.  A Pannon Egyetem közreműködésével három képzést indítunk: elektronikus alapú 

értékesítési eszközök, a lovas túravezetői (OKJ-s), valamint az animátorképzést. 

A tevékenységeink strukturált végrehajtása, mind egy irányba mutat: új termékekkel több vendéget, 

hosszabb időre a térségbe csábítani, és a számukra magas szintű szolgáltatást nyújtani. 
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A projekt rövidcíme: MURA RÁBA TOUR (674.566,80 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető Partner: HI-FI Videostudio d.o.o. 

 

Projektpartnerek: KOCLJEVINA - zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Občina 

Šalovci, Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, Csörötnek Község Önkormányzata, Orfalu 

Községi Önkormányzat 

 

Projekt összefoglaló: A projekt átfogó és hosszú távú változásokat hoz a turizmusba úgy a szolgáltatók, 

mint a felhasználók számára. Ha a vasfüggöny elválasztott és ellehetetlenítette a turizmust, a projekt 

a turizmust nem csak újjáéleszti, hanem új alapokra is helyezi. Az új határon átnyúló vízi út keretében 

a rafting és a kenuzás valamelyikének szerelmesei mindkét sportot élvezhetik. A két folyó között 

megismerik a kuruc felkelők útjait és titkait, valamint megismerkednek a határőrök történetével 

(egykori čepinci őrállomás). Az új útvonalak alapjaként szolgáló vasfüggöny mentén túráznak, 

lovagolnak és lovaskocsikáznak, közben a helyi szolgáltatók által kínált szálláshelyek egyikében vagy a 

projekt keretében felújított kempingben éjszakáznak. A projekt összeköti az eddig össze nem függő, 

motiválatlan és rosszabbul képzett szolgáltatókat e területen, ahol egykor véget ért a világ, emiatt a 

természeti és kulturális potenciálok kihasználatlanok maradtak, nem rendelkeztek megfelelő 

promócióval, és a rossz turisztikai kínálat miatt alacsony jövedelmet generáltak. Azoknak a 

szolgáltatóknak, akiket bevonzunk és összekapcsolunk a határon átnyúló hálózatba, valamint 

képesítünk a korszerű turisztikai tevékenységre, elkészítjük az átfogó Mura Rába Tour turisztikai 

terméket 4 programmal: vízi, lovas, bakancsos és kulturális turizmus. A turisztikai termék 

implementációjához megfelelő utakat (eladók és közvetítők) és eszközöket alkalmazunk 

(kedvezményrendszer), amelyek lehetővé teszik, hogy sikeresen hozzáférjünk a célcsoportokhoz. Ezért 

kapcsolódott össze a 6 hasonló nézeteket valló projektpartner. Közös erővel sikeresen 

megvalósíthatjuk a projektet. A projekttel hosszú távon megváltoztatjuk a Mura és Rába közötti 

turisztikai térképet. Számos különböző csomagot és kombinációt kínálunk a szabadidő egynapostól a 

többnapos eltöltéséig, valamint lehetővé tesszük a határon átnyúló régió teljes körű megélését. Az új 

turisztikai termék megvalósulásával mindenki profitál: a turisztikai szervezetek, a szolgáltatók, a 

lakosok, a turisták. 

  



Utolsó frissítés: 2018. november 23.. 

  
A projekt rövidcíme: HORSE BASED TOURISM - HBT (695.848,25 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető Partner: Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na 

področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja 

 

Projektpartnerek: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Pannon Egyetem, Helikon 

Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A projekt közvetlenül reagál a program terület kihívásaira, hiszen az alapvető 

célja, hogy a vonzó határon átnyúló turisztikai célpontoknak minőségi és egyedi kínálata legyen, amely 

vonzza a turistákat a már meglévő turisztikai mágnesekből, hogy a »Horse Based Turizmus –HBT« 

kifejlesztett koncepciója alapján, innovatív élményszerű programok segítségével felfedezzék a határon 

átnyúló régió természeti és kulturális örökségeit. 

A HBT élmények koncepciója új irányt jelent a turizmusban, sok lehetőség rejlik benne, mivel a 

klasszikus lovas turizmussal szemben más speciális célcsoportokat szólít meg: kisgyerekes családok, 

nagyobb gyermekcsoportok, fiatalok, idősebb emberek, speciális bánásmódot igénylő személyek, 

sérült célcsoportok, »incentive és team buliding« csoportok. A projekt során 3 új különböző, modern 

»21. századi lovaskocsi-modell« lesz kifejlesztve és tesztelve, melyek innovatív jelentőségűek lesznek 

világviszonylatban is. A HBT élmények érdekessé teszik és meghosszabbítják a turisták tartózkodási 

idejét a projekt területén, motiválják őket a rurális vidékek kevésbé fejlett helyeinek meglátogatására, 

valamint új szálláshelyeket kínálnak (Horse Glamping Park). 

Stimulatív támogatói környezetet biztosít a projektben a régió HBT iránt érdeklődő szervezeteiből 

létrejövő társaság, amely a kifejlesztett üzleti modellt, az új termék márka implantációját valamint a 

jövőbeni továbbképzések szervezésesét felügyeli, ezzel elősegítve a know-how tudás megszerzését, és 

ennek hatásaként biztosítja a fenntartható fejlődést és az eltöltött éjszakák számának növekedését.  

A projektbe 5000 turistát várunk, akiket a lovak világa 14 új kísérleti programmal és HBT élményszerű 

szolgáltatásokkal győz meg. Mi emberek vagyunk a turizmus – ezért 150 turisztikai - lovászati 

szakmunkatárs, akiket a projekt képez ki, gondoskodnak arról, hogy a turisták új élmények keresése 

közben szívesen és gyakran visszatérjenek a határon átnyúló régiókba. 

  



Utolsó frissítés: 2018. november 23.. 

  
A projekt rövidcíme: GardEN (561.467,50 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető Partner: Lenti Város Önkormányzata 

 

Projektpartnerek: Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, TIC Moravske Toplice, Občina 

Moravske Toplice 

 

Projekt összefoglaló: A GardEN projekt fejlesztési területén, a turisztikai mágnest jelentő Moravske 

Toplice és Lenti közötti térségben, számos olyan adottság van, amely termékké fejlesztve a mai slow 

turizmus trendjeinek megfelelő kínálatot hoz létre. Jelenleg ezekben az apró csodákban rejlő 

idegenforgalmi potenciál nem kihasznált, a két önmagában is jelentős vonzerőt jelentő város között 

eddig még nem alakult ki szoros együttműködés, amellyel vonzóbb kínálattal jelenhetnek meg a piacon 

és biztosíthatják a fenntartható turisztikai fejlődést, a látogatók számának növekedését. 

A projekt célja Moravske Toplice és Lenti között található rurális térség vonzerejének növelése a 

fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációja által, a kulturális és természeti örökség 

védelmére fókuszálva, a turisztikai vonzáskörzetekhez kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek 

termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésével, innovatív turisztikai programcsomagok létrehozásával. 

A megvalósított tevékenységek eredményeként az apró csodákra, a virágokra és kertekre, az 

energiákra, mint helyi adottságokra alapozva fejlesztjük a térséget. A kert témában 5 terméket (illatos 

és gyógyító bodza, gyógyító hajdina, tőzike, tündérkert, orchidea) és erre alapozott termékcsomagot 

fejlesztünk ki. Megvalósul 5 terméket és termékcsomagot bevezető rendezvény 2-2 alkalommal, 

elkészül 5 féle tanácsokat, recepteket tartalmazó leporelló. A projekt keretében létrejön az energia 

parkokat összekötő kerékpáros ösvény. A közös termékfejlesztést és az együttműködés erősítését, 

fenntarthatóságának megalapozását szolgáltatói hálózatépítéssel, az érintettek megvalósításba való 

aktív bevonásával és gyakorlati bemutatókkal, módszertani anyagok elkészítésével segítjük. Területi 

szempontból az újszerűséget a két település közötti együttműködés, míg tartalmilag a térség 

adottságaira épülő fejlesztés holisztikus, életmód központú megközelítése jelenti, amely kiegészül 

eddig nem fejlesztett tematikával. 

  



Utolsó frissítés: 2018. november 23.. 

  

Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 
Pályázati Felhívása 4. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 6. 

Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2018. március 23.). A projektek összefoglalóit a 

pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

1. Prioritási Tengely – Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): 
  

A projekt rövidcíme: ETHOS LAND (923 268,64 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető Partner: Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft 

 

Projektpartnerek: Zavod Marianum Veržej – Center Duo, Szakonyfalu Község Önkormányzata,  

Makrobios Panonija so.p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k 

samozadostnosti, Lucova, Együtt sikeres nováért egyesület, Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, 

so.p., A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány 

 

Projekt összefoglaló: Az etikus turizmus olyan turizmusfejlesztési forma, amely környezeti, gazdasági 

és szociális szempontok alapján, a környezetvédelem mellett gazdasági és társadalmi fejlődéshez 

vezet. Az etikus turizmus úgy elégíti ki a mostani nemzedékek igényeit, hogy közben nem veszélyezteti 

a jövő nemzedékek esélyeit. Lehetőséget biztosít a helyi gazdaság erősítéséhez, a 

munkahelyteremtéshez, a különböző célcsoportok bevonásához, valamint a határ menti régió fejlődési 

lemaradásának fokozatos csökkentéséhez. Ez a turizmustípus, a tőketurizmussal” ellentétben, ahol a 

profit a beruházóhoz áramlik, az összes járulékos költség pedig a helyszínen csapódik le, biztosítja, hogy 

a turizmus pénzügyi hatásai a turisták által látogatott régióban maradjanak. Az etikus turizmus célja, 

hogy a turisták a pénzükért méltó termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, ugyanakkor tudják, hogy 

az elköltött pénzzel a helyi lakosság jobb életét támogatják. A projektben több, jól informált (etikus) 

turistát – kerékpárosokat, túrázókat, gyerek- és önfejlesztő csoportokat, stb. - kiszolgáló turisztikai 

létesítményt hozunk létre, ill. újítunk fel, és rendezünk be. A kapacitásfejlesztésbe a sérülékeny 

csoportokat is bevonva új ismeretekkel és képességekkel ruházzuk fel az embereket, ezzel 

foglalkoztatási lehetőségeket is teremtve. A projekt célja a határ két oldalán működő, etikus és felelős 

helyi szolgáltatók összekapcsolása a közös piaci fellépés érdekében. Az egyes szolgáltatók kicsi 

mivoltuk miatt nem érik el a kívánt célcsoportokat, a közös fellépéssel azonban ismertté tehető a régió, 

és megvalósíthatóak az etikus turizmus formái. A régiót és a desztinációt célirányosan ott hirdetjük, 

ahol reményeink szerint tudatos turisták élnek. A tevékenységeink strukturált végrehajtása, mind egy 

irányba mutat: új termékekkel több vendéget, hosszabb időre a térségbe csábítani, és a számukra 

magas szintű szolgáltatást nyújtani. 

 



Utolsó frissítés: 2018. november 23.. 

  
A projekt rövidcíme: Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu (231 364,96 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető Partner: Zalai Borút Egyesület 

 

Projektpartnerek: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A szőlő- és borkultúra az egész programterületen fellelhető sajátosság, mely 

napjainkra, a kereslet növekedésének kedvező hatására, magas színvonalat ért el. A kulturális örökség, 

a közös történelmi és vallási múlt sok azonosságot mutat jelentős műemlékekkel, emlékhelyekkel, 

történelmi személyiségek örökségével. A természeti értékek a folyók mentén kiemelkedőek, a 

termálvizek a mezőgazdasági hasznosítás mellett gazdag egészségturisztikai kínálatot eredményeznek. 

Mindezek az erőforrások bevonhatók a borturizmus kínálatának fejlesztésébe. 

A Szőlőhegyi Piknik projekt fő célja igényes, jó minőségű turisztikai szolgáltatások bevonásával 

innovatív, fenntartható, a határon átnyúló, integrált, a meglévő turisztikai infrastruktúrára épülő 

komplex borturisztikai termék kialakítása, amely magába foglalja a természeti és kulturális értékeket. 

A turisztikai mágnesek bevonásával (Moravske Toplice, Lendva, Hévíz, Keszthely, Lenti, Zalakaros, 

Kehidakustány), a turisztikai szolgáltatókkal együttműködve, hatékony marketing tevékenységgel és az 

értékesítés támogatásával elősegítjük a turisták számának növelését, meghosszabbítjuk a 

programterületen töltött időt. 

A projekt nem terjed ki a teljes programterületre, Zala megyét és Szlovéniában Dobronak 

községközpont területét fedi le. A tevékenységek a projektterület borászati gócaiban, a kevésbé fejlett 

vidéki térségekben, a Zalai borvidék településein és Dobronak községben valósulnak meg. A meglévő 

borturisztikai kínálat, néhány kivételtől eltekintve, elszórtan jelenik meg a projektterületen. Ahhoz, 

hogy komplex és integrált termék jöjjön létre, elengedhetetlen a szolgáltatók együttműködése. A 

projektpartnerek koordinációja a közvetlen célcsoport tagjai között (akik a szolgáltatásokat nyújtják, 

mint vállalkozók) segíti elő az új borturisztikai termékek létrehozását, a térség vonzerejének növelését. 

  



Utolsó frissítés: 2018. november 23.. 

  

Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 
Pályázati Felhívása 5. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt 

összefoglalója  

 
A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 7. Monitoring 

Bizottsági ülésen került jóváhagyásra (2018. november 12.). A projekt összefoglalóját a pályázók 

készítették a benyújtott pályázat alapján. 

 

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): 
 

A projekt rövidcíme: HOUSES (336.925,10 EUR ERFA támogatás) a projekt Támogatási Szerződése 

még nem került aláírásra (a projekt feltételesen került jóváhagyásra) 

 

Vezető Partner: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Projektpartnerek: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Zalai Falvakért Egyesület, Znanstveno-

raziskovalno središče Bistra Ptuj 

 

Projekt összefoglaló: Közös probléma a programterületen a kulturális, természeti és épített örökség 

megóvása, turisztikai hasznosítása. Az ide érkező turisták általában csak egyik vagy másik országban 

töltik idejüket. A természeti és kulturális örökség megóvása, melynek kulcsa a megfelelő hasznosítás, 

nem megoldott, hiányzik pl. a célirányos értékesítés, a marketing, emiatt a vidéki térségek egyre 

rosszabb helyzetbe kerülnek. Az előbbi problémákat csökkentjük a tervezett tevékenységekkel és 

intenzív direkt marketinggel. A HOUSES projekt fő célja a kulturális és épített örökség, elsősorban a 

tájházak, turisztikai kínálatba való beépítése és ezzel megóvásuk biztosítása. A határ két oldalán lévő 

tájházak fejlesztésére egy új módszertant dolgozunk ki, mellyel a különböző fejlettségi szinten lévő 

tájházak minőségi kiegyenlítését érjük el és a saját és hozzájuk  kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat 

a mai elvárásoknak megfelelő színvonalra emeljük. Az így már minőségét tekintve viszonylag egységes 

kínálatot határon átnyúló turisztikai csomagba szervezzük, létrehozzuk a „Tájházak útját”. A 

folyamatban résztvevő tájházakat nyílt pályázattal választjuk ki. A programterület tájházai egyazon 

kultúrából gyökereznek, mégis az évszázadok során az ott élő népek hagyományai, szokásai szervesen 

meghatározták mai formájukat. A „Tájházak útja” rávilágít a határ két oldalán meglévő sajátosságokra, 

így bővítve az ide érkezők ismereteit, erősítve a tematikus útvonal egyediségét. A projekt egyedi 

innovációja, hogy az új termék értékesítésére szállodákat is kiválasztunk (nyílt pályáztatással), amelyek 

ezt a kínálatot a saját szolgáltatásaikkal kombinálva ténylegesen foglalható csomagokként értékesítik, 

amelyek egyedülálló módon közvetlenül mérhetően növelik a Szlovén-Magyar Interreg V-A Program 

hatására a vendégéjszaka-, illetve látogatószámot. A projekt fő kimenete tehát a „Tájházak útja” új 

turisztikai termék, valamint a természeti és kulturális örökséget érintő látogatások számának 

növekedése 2000 fővel. 


