A Projekt rövid bemutatása
A Svájci–Magyar Együttműködési program hozzájárulása segítségével 2012. július 24-én fontos mérföldkövéhez
érkezett a Táji értékeken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése, SH6/6 azonosítóval regisztrált projektje.
Közel két éves előkészítő munka és két fordulós pályázati szakasz után aláírásra került az a megállapodás, amely az
elkövetkező két évben jelentős táj-turisztikai értékek feltárását és képzési szolgáltatások fejlesztését teszi lehetővé az
Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi régió 7 tájcentrumában.
A projekt célterületei (ezek a tájcentrumok szinte teljes mértékben követik a kistérségi területi statisztikai határokat) az
első hat tájcentrum esetében a Tisza vonala jelenti az összekötő elemet, a Cserhát kistérsége pedig az egyediséget
szimbolizálja.
Érintett tájcentrumok:
Szolnoki: Szolnok, Nagykörű, Kőtelek, Tiszasüly, Rákóczifalva
Törökszentmiklósi: Törökszentmiklós, Fegyvernek, Tiszapüspöki, Tiszabő
Hevesi: Pély, Kisköre, Tiszanána
Füzesabonyi: Sarud, Poroszló, Újlőrincfalva
Tiszaújvárosi–Mezőcsáti: Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, Tiszadorogma, Tiszavalk,
Tiszabábolna
Tiszafüredi: Tiszafüred, Tiszaörvény, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Abádszalók
Cserháti: Alsótold, Kozárd, Ecseg, Cserhátszentiván, Buják, Szarvasgede, Herencsény, Hollókő, Garáb
A projekt 7 kiválasztott tájcentrum természetes, ökoturisztikailag jelentős élőhelyeinek – tiszamenti vizes élőhelyek és a
Kelet-Cserhát füves és folyóvízhez kapcsolódó élőhelyek - fenntartható tájhasználatára és egyben turisztikai
attrakciófejlesztésére épít, hogy növelje a kedvezményezett kistérségek versenyképességét. A két régió területén a
turisztikai kínálatba bekerülő új vonzerők jól illeszthetők a már feltárt és kiépített ökoturisztikai fejlesztésekhez, továbbá
a stratégiákban is megfogalmazott kínálatfejlesztéshez is illeszkednek, növelve a turisztikai látványosságok körét.
A fókuszterületek vidékfejlesztési perspektíváit tekintve elsősorban a természeti erőforrásokra, helyi értékekre,
hagyományokra lehet alapozni, amely sok évszázados környezetkímélő tájgazdálkodási ismereteken nyugszik és
jelenlegi turisztikai kínálatba való bevonásuk még alacsony szintű. A bevont kistérségek nagy része hátrányos helyzetű,
ezen belül is 3 LHH kistérség van.
A projekt 7 tájcentrumában megtörténik a helyi természeti, táji, települési értékeken alapuló turisztikai sajátosságok
feltárása, rendszerezése (specifikus vonzerő regiszter). Kapcsolódva a helyi természeti erőforrások hasznosításáról
képzési kataszter kerül összeállításra, amiben célcsoport- és terület specifikusan jelennek meg a képzési panelek.
A regiszter és a képzési kataszter összeállításának módszertana adaptálható más tájegységeknél is, ezért kidolgozunk
egy módszertani szabványt is. A regiszterekről hagyományos és e-Learning tananyag készül, amely kiegészül további,
a vendégelégedettséget szolgáló ismeretekkel, és angol-német-magyar nyelvű, a tájcentrumok jellegzetességeit
összegző képes szakszótárral. Létrehozunk egy hálózati együttműködést erősítő szakmaspecifikus turisztikai klasztert
(biotop klasztert), amely többek közt bench-marking szolgáltatást nyújt, gyakornoki cserét bonyolít, új turisztikai
védjegyet (minősítési feltételek) alapít.
A fenti fejlesztések hatására a projektbe bevont régiók turisztikai erőforrásainak kihasználtsága javul, emellett a
fenntarthatóság és az ökoszemlélet erősödik a turisztikai szolgáltatóknál és a bevont célcsoportok körében.
A honlapon – www.tajturizmus.hu – folyamatosan bővülő információkat találnak az érdeklődők.
A projekt vezetés keresi azokat a kiemelten célterületen működő turisztikai szolgáltatókat, akik
bekapcsolódnának a projekt szolgáltatói hálózatába, valamint a gyakornoki programjába , mint
szolgáltató, illetve gyakornok fogadó fél.
Kérjük jelezzék együttműködési szándékukat a mellékelt adatlapon.
Információ kérés:
Királyházi Andor IB tagja, a projekt kommunikációs és PR terület vezetője
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