SAJTÓKÖZLEMÉNY

INSiGHTS – Egy bizonyított igényekre
épülő projekt
Tematikus partner találkozó Bécsben a turisztikai stratégiák
kialakításáról
A CEEweb részvételével megvalósuló INSIGHTS projekt – “Integrált Lassú, Zöld és Egészségközpontú
Turizmus Stratégiák” – második tematikus találkozójára gyűltek össze az osztrák, bolgár, német, magyar,
román, szerb, szlovák és szlovén partnerek Bécsben 2017. május 10-én. Az esemény házigazdája a
Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyeteme (BOKU) volt.
A megbeszélés fókuszában a helyi stratégiákról szóló munkacsomag állt, melynek keretében a partnerek
elemezték a bevont térségek önértékelési felmérésre adott válaszait. A BOKU által, Ulrike Pröbstl-Haider
professzor szakértői iránymutatása mellett összeállított kérdőív célja a helyi erőforrások feltérképezése, az
erősségek és gyengeségek elemzése, valamint a fenntarthatósági célkitűzések meghatározása volt az
érintett desztinációkban. Szó esett a résztvevő térségek eddigi tapasztalatairól is a projekt megvalósításába
bevonni kívánt érdekelti kört illetően. Már ez az első lépés megmutatta, hogy minden partner régió javítani
kívánja desztinációja stratégiáját, hogy nagyobb társadalmi-gazdasági hasznot realizálhasson, illetve
termékfejlesztés révén növelni kívánja az oda látogató turisták elégedettségét. A workshop rávilágított arra
is, hogy az egyes régiókban meglehetősen eltérő a helyi ajánlatok és egyedi termékek ismerete – vagyis
nem olyan könnyű meglátni a saját térségünk szépségeit és rendkívüliségét.
Bara Zoltán, a Pons Danubii igazgatójának prezentációja nyomán megvitatták a partnerek az érdekeltek
bevonásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a CEEweb képviseletében Krisztina Campbell és
Michael Meyer moderálása mellett szót váltottak az aktuális jó gyakorlatok megközelítéséről. Fontosnak
bizonyul a jó gyakorlatok felkutatása, hiszen “a fiatal régiók tanulhatnak azoktól, amelyek jól megalapozott
ajánlatokkal rendelkeznek. Mások pedig azt tanulhatják meg, hogyan lehet vonzóbbá tenni a
mellékszezonokat (tavasz és ősz)”, magyarázta prof. Ulrike Pröbstl-Haider.
A találkozó témája volt még egy műhely-találkozó koncepció kialakítása is, amely tanulmányutakat, tantermi
megbeszéléseket és egy mesterkurzust foglal magában. Az első kétoldalú tanulmányi látogatásra 2017
júniusában kerül sor Plovdivban (Bulgária), ahol a Regionális Fejlesztési Ügynökség KKV Támogatói
Központja fogadja a szerbiai projekt partnereket. 2017. júniusra tervezünk egy walkshopot a projekt 3.
tematikus találkozójával összevonva, amikor a Šumadija és Pomoravlje Regionális Gazdaságfejlesztési
Ügynökség fogadja az összes INSIGHTS projekt partnert Aranđelovacban (Szerbia).

További információ az INSIGHTS projektről és a CEEweb projektben betöltött szerepéről:
http://www.ceeweb.org/work-areas/priority-areas/tourism/insights-project/
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