Projektni partnerji / Projektpartnerek

Strateško sodelovanje institucij za
skladno uporabo projektnih rezultatov
v slovensko-madžarski obmejni regiji
Stratégiai intézményi együttműködés
a projekteredmények koherens
hasznosítására a szlovén-magyar
határtérségben

ITC MURSKA SOBOTA
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
www.itc-cluster.com

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Berzsenyi Dániel tér 1., 9700 Szombathely
www.vasmegye.hu

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
soﬁnanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.
Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska soﬁnanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

V programu sodelovanja INTERREG V-A
Slovenija-Madžarska, je v tekočem programskem
obdobju več projektov, ki so se že izvedli ali
se trenutno izvajajo s pomočjo instrumenta
trajnostnega turizma, in spodbujanja promocije
ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine
na programskem območju.Ti projekti imajo
ustrezen čezmejni značaj in dodano vrednost
za svoja projektna področja, vendar je bilo
njihovo izvajanje bolj ali manj nepovezano.
Z željo po usklajenih rezultatih projekta in
usklajene komunikacije na različnih ravneh kot
tudi skupnem načrtovanju nadaljnjega razvoja
za prihodnost na področju trajnostnega turizma,
se projekt SI HU PRO osredotoča na vzpostavitev
skupne čezmejne mreže za razvoj na področju
trajnostnega turizma čezmejnega območja
Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala
projekte s področja trajnostnega turizma,
odobrene v programu čezmejnega sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju
2014-2020.

V drugem obdobju projekta, ki traja
od 1.9.2020 – 28.2.2021 bomo izvedli poglobljene
intervjuje projektov. Izvedba temelji na sestavljenem
SI-HU PRO vzorcu poglobljenega intervjuja za preverjanje
realnega stanja, pri čemer bomo kontaktirali v naprej
določene predstavnike vodilnih partnerjev
posameznih projektov.
Povzetek poglobljenih intervjujev bomo predstavili
v Čezmejnem poročilu o ugotavljanju dejstev.

A projekteredmények koordinált fenntartásával,
a többszintű harmonizált kommunikáció lehetőségének
megteremtésével, és a fenntartható turizmus jövőbeli
fejlesztési lehetőségeinek közös tervezésével, jelen
pályázat középpontjában egy közös, határon átnyúló
koordinációs hálózat létrehozása áll, amely összefogja
a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható
turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A SI-HU
Együttműködési Programban nyertes fejlesztéseket.

A jelenlegi programozási időszakban több
olyan projekt valósult vagy valósul meg
az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program keretében, amelyek
célja a programterület természeti és kulturális
örökségének fejlesztése és megőrzése
a fenntartható turizmusra támaszkodva. Habár
ezek a projektek megfelelő határon átnyúló
karakterrel rendelkeznek és projektterületeik
számára hozzáadott értéket közvetítenek,
megvalósításuk egymástól többé-kevésbé
elszigetelten történik.
A projekteredmények koordinált fenntartásával,
a többszintű harmonizált kommunikáció
lehetőségének megteremtésével, és a
fenntartható turizmus jövőbeli fejlesztési
lehetőségeinek közös tervezésével, jelen
pályázat középpontjában egy közös,
határon átnyúló koordinációs hálózat
létrehozása áll, amely összefogja a 20142020 közötti időszakban a fenntartható
turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A
SI-HU Együttműködési Programban nyertes
fejlesztéseket.

