
   
 

Az esemény a VELOREGIO – Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar 

határtérség kerékpáros régióiban (ATHU 064) című projektben az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 

Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal nevében szeretettel meghívjuk Önt a VELOREGIO – Tematikus 

útvonalfejlesztés helyi stakeholderek bevonásával című műhelytalálkozóra, mely - az Önöktől kapott 

visszajelzések alapján - online formában kerül megrendezésre. 

A műhelytalálkozó célja, hogy a projekt keretében már elkészült eredményekre (Stratégiai Tanulmány 

és Tematikus Útvonal Fejlesztési Kézikönyv) alapozva a helyi, - ezen találkozó esetén Szombathely, 

Sárvár, Celldömölk, Jánosháza és vonzáskörzeteikbe tartozó - kerékpáros turisztikai szereplők aktív 

bevonásával olyan konstruktív párbeszéd jöjjön létre, amely alapját képezheti a projekt keretében 

jelenleg készülő Akciótervnek és Márka - brandépítési tanulmánynak. Ezek célja, hogy a Vas megyei és 

a hozzá kapcsolódó határon túli kerékpáros útvonalak kínálatfejlesztését elősegítsük, figyelembe véve 

az utak fenntarthatóságát és a gazdaságos üzemeltetés szempontjait.  

 

A találkozó helyszíne:  online, ZOOM platform 

https://us02web.zoom.us/j/83211519937?pwd=Snh2U1BIcHYyZ0FxcHFnYkVBeVJZdz09 

Meeting ID: 832 1151 9937 

Passcode: 981473 

A találkozó időpontja:  2022. 04. 01.     9:00 – 12:15 

 

A találkozó tervezett programja: 

 
09:00 – 09:20 Köszöntők, a projekt rövid bemutatása, eddigi eredményeinek összefoglalása 

  dr. Balázsy Péter - Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Hivatalvezető 

  Sali Bernadett – Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, projektmenedzser 

 
09:20 – 09:50 A projekt során elkészített stratégiai tanulmány és kézikönyv rövid ismertetése 

Bódis Gábor:  

 Az elkészült Stratégiai tanulmány és az abban szereplő jó gyakorlatok átfogó 

értékelése 

 A Tematikus Útvonal Fejlesztési Kézikönyv tartalmának ismertetése 

 
09:50 – 10:20 A résztvevők bemutatkozása, kötetlen beszélgetés a projekt eddigi eredményeiről 
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10:20 – 10:30 Rövid szünet 

10:30 – 12:00 Műhelymunka 

A beszélgetés célja, hogy a ezen találkozó esetén a Szombathely, Sárvár, Celldömölk, 

Jánosháza és vonzáskörzeteikbe tartozó kerékpáros turisztikai szereplőkkel közösen 

értékeljük és megvitassuk vonzáskörzetük kerékpáros infrastruktúráját, a 

kerékpározáshoz köthető szolgáltatások színvonalát, az elérhető, esetlegesen már 

működő brandeket, fejlesztési elképzeléseket. 

 
12:00 – 12:15 Összegzés, főbb konklúziók levonása 

 

Kérjük, hogy az Ön térségébe érkező kerékpáros turisták szokásairól, igényeiről, az igénybe vett, illetve 

hiányolt szolgáltatásokról, infrastruktúráról, valamint a turisztikai vonzáskörzetek együttműködési 

lehetőségeiről röviden felkészülni szíveskedjenek. A műhelytalálkozón pontos képet szeretnénk kapni 

a jelenlegi kerékpáros útvonalak helyzetéről, annak érdekében, hogy konszenzuson alapuló konkrét 

célokat fogalmazhassunk meg a később kialakításra kerülő Akciótervben. 

A találkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Kérem, regisztrálja magát (vagy 

szervezetét) az alábbi google űrlapon: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewh-oJUr2Mi9zSmEJ5wt3YNo5o95aeV0z0wilue97TkY-

KEQ/viewform?usp=sf_link 

 

Kérem, amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a találkozóval kapcsolatosan, jelezze 

azt a sali.bernadett@vasmegye.hu email címen vagy a + 36-30-259-90-55 telefonszámon.  

 

Részvételére és aktív közreműködésére feltétlen számítunk! 

mailto:sali.bernadett@vasmegye.hu

