
 

 

Vabilo 

na 2. srečanje bilateralne koordinacijske delovne skupine SI-HU PRO 

Spoštovani! 

 

ITC - Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in Urad Samouprave Železne 

županije vas s spoštovanjem vabita na 2. spletno bilateralno srečanje 

koordinacijske delovne skupine, ki bo potekalo v sklopu projekta SI-HU PRO 

(SIHU232), ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Madžarska. 

 

Na srečanju delovne skupine se vam bosta predstavila dva projekta in partnerske 

organizacije teh projektov. Seznanili se boste s povzetki opravljenih poglobljenih 

intervjujev in z izbranimi serijami delavnic za povečanje znanja ter e-komunikacijskih 

usposabljanj. 

 

Program srečanja delovne skupine in informacijsko gradivo o projektu SI-HU PRO je 

na voljo v prilogi tega vabila. 

 

Čas: (torek) 14. september 2021 od 10.00 do 12. ure 

Kraj: Spletna platforma Zoom  

 

https://us06web.zoom.us/j/89171985573 

 

Udeležba na spletni prireditvi je brezplačna, vendar povezana s predhodno 

registracijo. Prireditev bo potekala s simultanim tolmačenjem v slovenski in 

madžarski jezik. Prosimo, da se na prireditev registrirate najpozneje do 

(ponedeljek) 13. september 2021 do 16. ure in sicer na e-naslovu: 

aleksandra.kocet@itc-cluster.com. 

 

Se vidimo!  

 

Murska Sobota, 1. september 2021    

                     

 

 

 

»Srečanje bo potekalo v sklopu projekta SI-HU PRO (SIHU232), ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Projekt se izvaja s sofinanciranjem Evropskega sklada za 

regionalni razvoj.« 

https://us06web.zoom.us/j/89171985573


 

 

 

1. priloga 
Predvideni program 2. bilateralnega srečanja koordinacijske delovne skupine: 

 

9.45 – 10:00 Registracija, prijava 

10:00 – 10:05  Pozdrav moderatorja 

10:05 – 10:20 Predstavitev projekta WINE PICNIC  

10:20 - 10:30 Predstavitev partnerskih organizacij projekta WINE PICNIC  

10:30 - 10:40 WINE PICNIC vprašanja - odgovori – moderator 

10:40 - 10:55 Predstavitev projekta GARDEN 

10.55 – 11:05 Predstavitev partnerskih organizacij projekta GARDEN 

11:05 - 11:15 GARDEN -  vprašanja - odgovori – moderator 

11:15 - 11:35 
 
Predstavitev povzetkov poglobljenih intervjujev – Anita Bálint  
  

11:35 - 11:45 Interna platforma  

11:45 - 11:55 Moduli za povečanje znanja in e-komunikacijskih usposabljanj   

11:55 – 12:00 Dogodki in sejmi v prihodnje    

12:00 - 12:05 Dogovor glede 3. bilateralnega delovnega srečanja   

12:05 - 12:10 Povzetek, sklepne misli – moderator  

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. priloga 
Ozadje in cilji projekta in srečanja delovne skupine 

 

V finančni perspektivi 2014-2020 je v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG 

V-A Slovenija-Madžarska bilo izvedenih več projektov z namenom razvijanja in ohranjanja 

naravne in kulturne dediščine programskega območja. Čeprav imajo ti projekti ustrezen 

čezmejni značaj in svojim projektnim območjem prinašajo precejšnjo dodano vrednost, njihovo 

izvajanje praviloma ni povezano in se več ali manj izvajajo ločeno. Prav tako med njimi ni 

vzajemnega, strukturiranega informiranja o dosežkih in ponudbi. 

Glavni namen tega projekta je vzpostavitev skupne, čezmejne koordinacijske mreže za 

usklajeno zagotavljanje trajnosti projektnih dosežkov, vzpostavitev enotnega sistema 

komuniciranja in skupnega načrtovanja predvidenih investicij v trajnostni turizem.  

Z namenom vzpostavitve okvirjev za sodelovanje v sklopu koordinacijske mreže, ob 

sodelovanju slovenskega projektnega partnerja ITC – Inovacijsko tehnološki grozd, organizira 

Urad Samouprave Železne županije bilateralno srečanje delovne skupine za predstavnike 

upravičencev projektov, ki potekajo oziroma so že zaključeni v regiji, za sodelavce organizacij, 

ki so zainteresirane za turistični razvoj regije oziroma druge regionalne strokovne organizacije, 

ki so odprte za sodelovanje pri mreženju za skupni turistični razvoj obmejnega območja. 

Projektni partnerji vabijo udeležence srečanja na nadaljnje bilateralne delavnice, srečanja 

delovne skupine. 

S pomočjo dvostranske koordinacijske mreže in z nadgradnjo celovite baze znanj partnerstvo 

projekta SI-HU PRO izvaja strateško načrtovanje, ki temelji na sinergijah in skupni 

kapitalizaciji, posledično pa bo koristilo vsem relevantnim deležnikom obmejnega območja. 

»SI-HU PRO – Skupaj za razvoj čezmejnega turizma« 


