SAJTÓ KÖZLEMÉNY
a Svájci Együttműködési Alap által támogatott
TÁJI ÉRTÉKEKEN ALAPULÓ FENNTARTHATÓ TURIZMUS FEJLESZTÉSE SH6/6
című projekt aktualitásairól, elért eredményeiről

Hazánk földrajzi fekvésének köszönhetően tele van természeti szépségekkel, táji értékekkel.
A projekt megvalósítására szerveződött 6 tagú projekt konzorcium hat Tisza-menti és egy Cserhát- menti
tájcentrum táji értékeinek, turisztikai vonzerejének feltárását, rendszerezését és bemutatását –
hozzáférhetővé, látogathatóvá tételét – tűzte ki célul.
A megvalósuló projekt konzorciumi tagjai: Térinformatika az Önkormányzatokért Alapítvány
(konzorciumvezető), Nagyalföldi Környezetvédő Egyesület, Szolnoki Főiskola, Kozárdért Alapítvány, Tiszatáj
Közalapítvány, Expo Stúdió '97 Kft.
A projekt földrajzi célterülete a Közép-Tisza vidéke, amely Szolnok és Tiszaújváros (Kesznyéten) közötti
területet, illetve a Kelet-Cserhát (Kozárd és térsége) vidékét foglalja magába.
A turisztikai vonzerő feltérképezésére kiválasztott tájcentrumok:
Szórói (Karcsai) Holt-Tisza (Besenyszög), Cserháti tájkörzet (Kozárd), Kanyari Holt-Tisza (Pély), Kőtelki
Holt-Tisza (Kőtelek), Kesznyéteni Tájvédelmi Központ - Kerek tó (Kesznyéten), Feketevárosi Holt-Tisza
(Szolnok), Pityókai vízterület (Törökszentmiklós). Összesen 37 település érintett a tájcentrumok turisztikai
kiszolgálásában.
Olyan turisztikai szolgáltatók feltérképezését és egységes rendszerbe – klaszterbe – szervezését vállalja a
projekt, akik garantált minőségű szolgáltatásokkal állnak a természetet, táji szépségeket kedvelő turisták
rendelkezésére.
A tájturizmus iránt érdeklődő turisták kiszolgálásához az ökoturizmus, agroturizmus, horgász turizmus, lovas
turizmus, vadász turizmus, gasztro turizmus, madarász turizmus, helyi kézműves termékek, tájturizmusszálláshelyek, fűvész turizmus szolgáltatási ágazatokban érintett helyi szolgáltatók kínálják komplex
programcsomagjaikat.
A projekt főbb elemei:
A kiválasztott földrajzi célterületek/tájcentrumok turisztikai vonzerejének feltárása, egységes vonzerőregiszter
elkészítése
Turisztikai tájhasználat témájú tananyag- és követelményrendszer-fejlesztés, illetve képzések szervezése a
települések turisztikai szolgáltatói számára
A tájturizmus kiszolgálásához, helyi kézműves termékekhez kapcsolódó minősítési rendszer, "Tájturizmus"
turisztikai védjegy kidolgozása és bevezetése
A védjegy „működtetésére” szakmaspecifikus klasztert hozunk létre az érintett tájcentrumok szolgáltatóinak
részvételével
Vendégbarát szemléletformáló kampány lebonyolítása

Tapasztalatcserék szervezése a svájci és hazai „legjobb gyakorlatok” (best-practice) megismerésére
Gyakornokok cseréje és a gyakornokok fogadására felkészítő módszertani segédlet kidolgozása is a jó
példák és módszerek megismerését szolgálja.
A projekt megvalósítása 2012. februárban indult és 2014. december végén fejeződik be. A 7 tájcentrum
turisztikai vonzerőregisztere, az oktatói tananyagok (nyomtatott és e-Learning), módszertani anyagok
kivitelezése a megvalósítás végén tart, folyamatban van a turisztikai védjegy kialakítását szolgáló, a
minősítés alapjait biztosító szakmai követelményrendszer megalkotása. A 37 céltelepülés turisztikai
szolgáltatói kínálata jellemzően feldolgozásra került, akik részéről pozitív volt a fogadókészség. Előkészítés
alatt van a tájturizmus védjegy kidolgozása, a turisztikai klaszter rendszerének felépítése. A szolgáltatók
számára a képzések szervezése is megkezdődött.
A projekt teljes körű megvalósításának eredményei:
- a megjelölt célterületek táji értékei, turisztikai vonzerői az interneten hozzáférhetővé és megtekinthetővé
válnak magyar-angol-német nyelven
- a www.tajturizmus.hu projekt honlapon az érdeklődő turisták online módon választhatják ki és foglalhatják le
a tájcentrumokban működő - a klaszterhez kapcsolódó, a tájturizmus védjegy minőségi feltételeit vállaló szolgáltatók vagy tájturizmus programgazdák kínálatát.
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