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A tartalomból A projekt 

 A projekt 

 Az akciótervek 

elkészültek -  

Zárókonferencia 

 Következő lépések 

A ThreeT arra törekszik, hogy javítsa a természeti és kulturális örökség védelmét és javítását 
célzó 8 szakpolitikai eszköz teljesítményét tematikus utak létrehozásával, illetve a meglévők 

fejlesztésével, hogy ezek a zöld közlekedési módok és a könnyen hozzáférhető információk 
révén mindenki számára elérhetővé váljanak. 

 
A partnerterületekre gyakorolt várható hatások a következők: 

 Új tematikus útvonalak létrehozása 
 A meglévő utak megerősítése 

 A gazdasági feltételek és foglalkoztatási lehetőségek javulása 
 Az intézmények és a helyi érdekelt felek közötti részvételi kohézió bővítése 

 A természeti és történelmi-kulturális értékek védelmére és javítására javasolt új 
módszerek 

Az akciótervek elkészültek és bemutatásra kerültek a Zárókonferencián 
A 2020 decemberétől 2021 májusáig tartó időszakban a projektpartnerek befejezték helyi akciótervük elkészítését, melyet 
számos stakeholder találkozó és szakmai fórum keretében bemutattak, megvitattak és megállapodtak a különböző szakmai 
tevékenységek részleteiről. A finnországi partner által 2020. május 06-án szervezett online plenáris zárókonferencia nagy 
sikert aratott, melyen több, mint 100 résztvevő és maga, az INTERREG EUROPE Program ügyvezetője is részt vett. A 
konferencia egy szakmai tapasztalatokban gazdag szakaszt zárt le – minden egy kerekasztal beszélgetéssel kezdődött még 
2017 márciusában, egy máltai Interreg Europe konferencián, majd ezt követően 8 olyan lelkes régió fogott össze, akik szakmai 
tudásukat és tapasztalataikat szívesen megosztották egymással. Ennek záró mozzanata a tavasszal elkészült 8 helyi akcióterv – 
a konferencia arra is lehetőséget biztosított, hogy a hallgatóság részletesen megismerje ezeket a törekvéseket, ill. a jövőbeli 
terveket. 2021 májusában, hasonlóan a plenáris konferenciához, minden partnerrégióban sor került hasonló helyi 
rendezvényre. 
 

Következő lépések 
A projekt második szakasza (ún. Phase2), amely 2022 novemberéig tart, lehetőség biztosít a partnerségnek az akciótervek 
megvalósítására. A konzorciumi tagok közösen nyomonkövetik a projekt előrehaladását, tapasztalatot és információt 
cserélnek a különböző helyi kezdeményezések hatékony és hosszú távú fenntarthatósága érdekében. Az első szakasz (ún. 
Phase1) fókuszában megvalósult jó gyakorlat csere valójában most nyerte el igazi értelmét! 😊 

További, érdekes hírekért maradjon velünk a jövőben is!  

Információ & Kapcsolat 
https://www.interregeurope.eu/threet/ 
 
További információ: 
Irene Nicotra, Projekt Koordinátor 
Tel. + 0039 0586 257270 
E-mail: threet@provincia.livorno.it 
 

Eddigi teljesítményindikátorok – Phase1: 
 
8 kidolgozott területi analízis 
45 dokumentált jó gyakorlat 
22 kiválasztott jó gyakorlat tutorálás céljából 
8 megvalósított tanulmányút 
8 stakeholder csoport felállítása 
113 ThreeT tapasztalatot szerzett résztvevő  
8 jóváhagyott cselekvési terv 
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Vas megye, Akcióterv 
Vas megye meglévő turisztikai útvonalhálózatának 

fejlesztésére, a fennálló kompetenciák bővítésére, az 
útvonalak szolgáltatói közötti elkötelezettség 
erősítésére és a köztük való együttműködés 

elősegítésére. 
 

Mindezt 3 fő akció keretében kívánja elérni, amelyek tartalmi 
lényege – KOORDINÁCIÓ, KITERJESZTÉS ÉS FEJLESZTÉS. 

Mindez magában foglalja az alábbi tevékenységeket: egységes 
Vas megyei ernyőmárka létrehozása, Tematikus Útvonal 

Fejlesztési Kézikönyv kidolgozása új útvonalak létrehozására, ill. 
meglévő útvonalak szolgáltatási minőségének javítására 

vonatkozó javaslatok megfogalmazására és a releváns szereplők 
együttműködési hálózatba történő bevonásra, végül, de nem 

utolsósorban pedig Vas megye zöld turizmusának jövője 
melletti elköteleződést támogató lépések meghatározása. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányút, Vas megye, 2019. május 

1. Akció – KOORDINÁCIÓ: egységes Vas megyei ernyőmárka létrehozása, minden megyei / megyén áthaladó tematikus útra 
Az akció két párhuzamos tevékenység-sorozatból áll: Egyrészt az egységes ún. ’Vas megyei útvonalak koncepció’ a létrehozás stratégiai 
fázisán halad át: részletes folyamattervezés, célmeghatározás, szemléletformálás, az érdekelt résztvevők első körben történő bevonása, 
márkaváltás (opcionális), működés megtervezése, láthatóság és minőségfejlesztési stratégiák, forrásgyűjtés, és folyamatos megvalósítás. A 
másik tevékenység egy átfogó ’Tematikus Útvonal Fejlesztési Kézikönyv’ előkészítésére összpontosít. A kézikönyv iránymutatásként szolgál 
majd a helyi és regionális szereplők számára, részletezve a vonatkozó koncepciókat, rámutatva azokra a fontos szempontokra és mintákra, 
amelyek egy sikeres és fenntartható tematikus útvonal fejlesztéséhez, kialakításához hasznosak lehetnek – “mit tegyünk és mit ne”. Cél az, 
hogy ez a kézikönyv közvetlenül is beépüljön a márkaépítés folyamatába, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz (TOP Plusz) javaslatrendszerébe is. 
 
2. AKCIÓ – KITERJESZTÉS: Vas megye kevésbé ismert régészeti / ipari örökségének rendszerezése, turisztikai hálózatba 
szervezése 
Ez az akció két projekt-szintű tevékenységet tartalmaz: Egyik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által finanszírozott, 
2018-2020 között folyó “Barangolás a Megyei Értékek mentén” c. projekt - ennek a projektnek a legfontosabb tevékenysége két fő 
turisztikai helyszín - Szombathely, mint megyeszékhely, ill. Kőszeg - közötti, olyan útvonal kijelölése, mely során a figyelmet az útvonalon 
található települések kisebb látnivalói felé irányítják. A másik meghatározó tevékenység az INTERREG AT-HU Program SO2.1 prioritásában 
megvalósításra kerülő, ArcheON elnevezésű határon átnyúló projekt - célja, hogy kibővítse az osztrák-magyar határ mindkét oldalán 
található látnivalók körét és ismertségét, ennek keretében régészeti ásatásokat hajt végre jelentős, de kevésbé kutatott helyeken, és a 
leletek számára kialakít egy átfogó információs hátteret. 
 
3. AKCIÓ – FEJLESZTÉS: Vas megyei tematikus utak szolgáltatásainak és vonzerejének növelése, a helyi értékekre és identitásra 
összpontosítva 
Ennek az akciónak a tevékenységei két, határon átnyúló projekthez kapcsolhatóak, melyek részben a ThreeT projekt által nyújtott 
inspiráció miatt indultak: Egyik a Guide2Visit elnevezésű, INTERREG SI-HU Programból támogatott projekt, amelynek fő célja egy egységes 
látogató irányítási-rendszer kifejlesztése a határmenti régióban, népszerűsítve a kevésbé ismert turisztikai területeket, ösztönözve a közös 
felelősségvállalást. A másik releváns projekt a VELOREGIO elnevezésű, INTERREG AT-HU Programból támogatott projekt, amely 
meghatározott egy regionális Grand Tour elnevezésű kerékpárutat, melyhez kapcsolódóan egy szerteágazó, változatos és fenntartható 
útvonal kínálat kerül kifejlesztésre. 
SIKERTÉNYEZŐK 
 
 Stakeholder Group Hálózat több, mint 30 aktív taggal 
 Sikeres tudástranszfer regionális/nemzeti/interregionális szinten, 

köszönhetően a tanulmányutaknak és mentorálási folyamatnak 
 Vas megye, Akcióterv közös dolgozása és jóváhagyása a Stakeholder 

Group Hálózat tagokkal – 2020. március 
 Vas megye, Akcióterv jóváhagyása / Pénzügyminisztérium, Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága – 2021. április 
 Online helyi zárókonferencia 56 résztvevővel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulmányút, Vas megye, 2019. május 
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