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Cross-border Co-operation Programme

Az aktív turizmus találkozása a fejlett
technológiákkal a határon átnyúló területeken
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“Ovaj promotivni marerijal izrađen je uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ovog
materijala isključiva je odgovorost Varaždinske županije i ni u kojem slučaju ne zastupa
mišljenje Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”
“ A jelen promóciós anyag az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma
kizárólag Varasd Megye felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem
tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy vagy a HU-HR Interreg
V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik..”

Cross-border Co-operation Programme

A cross-border region where rivers
connect, not divide

•
•
•
•
•

Program prekogranične suradnje
Interreg V-A Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi 1.245.215,36 EUR, od
čega Europski fond za regionalni razvoj financira 85%, odnosno
1.058.433,04 EUR.

1 inovativna turistička atrakcija
2 centra za posjetitelje
1 marketinška strategija
promotivni materijali
2 ciklusa edukacija za upravitelje/vlasnike baštine
(jedan u Hrvatskoj, jedan u Mađarskoj)
• 2 ciklusa edukacija za pružatelje turističkih usluga
(jedan u Hrvatskoj, jedan u Mađarskoj)
• 1 međunarodna konferencija o pametnim tehnologijama
u turizmu.

Projekt se provodi tijekom 24 mjeseca, od 1.1.2021. do
31.12.2022. godine.
OPĆI CILJ PROJEKTA AT@AT.CB je potaknuti aktivnu zaštitu
baštine kroz razvoj turističke atrakcije, koja se temelji na tradicionalnim vrijednostima projektnog područja i uvođenju naprednih
tehnologija, principima aktivnog turizma i modernim trendovima
u području upravljanja posjetiteljima.
Projekt je usmjeren na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:
• integracija baštine projektnog područja kroz razvoj
zajedničke prekogranične turističke atrakcije;
• razvoj novih turističkih koncepata s visokim udjelom IKT-a,
utemeljenih na nasljeđu prekograničnog područja;
• povećanje razine svijesti ciljanih skupina u prekograničnom
području o ekonomskoj, društvenoj i turističkoj vrijednosti
baštine.
CILJANE SKUPINE su pružatelji turističkih usluga i upravitelji/
vlasnici baštine, ali i posjetitelji/turisti.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI koje će provoditi partneri na projektnom području obuhvaćaju:
•
•
•
•
•
•
•

upravljanje projektom i administraciju
vidljivost i promociju
uspostavu centra za posjetitelje u Varaždinu
uspostavu centra za posjetitelje u Općini Csurgó
razvoj inovativne i održive turističke atrakcije
razvoj prekogranične vidljivosti turističke atrakcije
povećanje razine znanja i kapaciteta dionika.

Interreg V-A Magyarország – Horvátország
Együttműködési Program 2014-2020
Projekt összköltsége 1.245.215,36 EUR, melyből az Európai
Regionális Fejlesztési Alap 1,058,433.04 EUR (85%) biztosít.
A projekt időtartama 24 hónap, a megvalósítási időszak
2021.1.1. – 2022.12.31.
Az AT@AT.CB általános célja az örökség aktív védelmének
ösztönzése egy olyan turisztikai attrakció fejlesztése révén, amely
a fejlett technológiák bemutatásán, a projekt érintett területének
hagyományos értékein, az aktív turizmus alapelvein, valamint a
látogatómenedzsment legmodernebb trendjein alapszik.
A projekt közvetlenül az alábbi specifikus célokat kívánja elérni:

OČEKIVANI ISHODI/REZULTATI PROJEKTA su:

• A határon átnyúló terület örökségének integrálása a határokon
átnyúló közös turisztikai vonzerő fejlesztése révén
• Új turisztikai koncepciók kidolgozása az IKT magas aránya
mellett, a határokon átnyúló területek örökségén alapulva
• A határon átnyúló területeken élő célcsoport tudatosságának
növelése az örökség gazdasági, társadalmi és turisztikai
értékével kapcsolatban.

• 1 baza podataka upravitelja/vlasnika baštine
• 1 analiza baštine i njezinog valorizacijskog potencijala

A projekt célcsoportja a turisztikai szolgáltatók, a kulturális
örökség tulajdonosai, menedzserei, valamint a látogató/turisták.

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK, melyeket a projekt partnerek
valósítanak meg a határon átnyúló területen, az alábbiak:
•
•
•
•
•
•

Projekt adminisztráció és menedzsment
Tájékoztatás és nyilvánosság
Látogatóközpont létesítése Varasd megyében
Látogatóközpont létesítése Csurgón
Innovatív és fenntartható turisztikai vonzerő fejlesztése
A turisztikai attrakció közös, határokon átnyúló láthatóságának
kialakítása
• Az érdekeltek(stakeholders) tudásszintjének és kapacitásának
növelése
KIMENETEK és ELVÁRT EREDMÉNYEK:
• 1 kulturális és természeti örökségek tulajdonosait / kezelőit
tartalmazó adatbázis
• 1 elemzés a meglévő örökség és annak valorizációs
potenciáljáról
• 1 innovatív turisztikai attrakció
• 2 látogatóközpont
• 1 marketing stratégia
• Promóciós anyagok
• 2 képzés az örökségek tulajdonosainak/vezetőinek
(egy Horvátországban és egy Magyarországon)
• 2 képzés a turisztikai szolgáltatóknak (egy Horvátországban
és egy Magyarországon)
• 1 nemzetközi konferencia az intelligens technológiákról a
turizmusban

