
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ Az Európai Uniós "OUR WAY" projekt mely az INTERREG Europe program 

finanszírozásában valósul meg a zöldutakra fókuszál.   
 

✓ Az "OUR WAY" projekt elsődleges célja az európai természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése különböző tematikus zöldutak 
kialakításának segítségével 

✓ Az Európai Zöldút Szövetség mint "tanácsadó partner" vesz részt a projektben. 

 
 
Az "OUR WAY" projekt célja, hogy hozzájáruljon az európai természeti és kulturális örökség 
megőrzéséhez, védelméhez, népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez zöldutak segítségével, 
teszi mindezt a természeti és kulturális örökséggel rendelkező területek szakpolitikai 
eszközeinek javításával ideértve a területek kezelésének, fenntartásának eszközeit, 
valamint specifikus lépések kidolgozását a területek népszerűsítéshez és megőrzéshez.  
 
A projektnek szándékában áll erősíteni a kulcsszereplők közötti kapcsolatot: a zöldutak 
menedzseléséhez kidolgozásra kerüljön egy kezelési terv; jó gyakorlatok, működési 
modellek feltérképezését, meghatározását, ezen túlmenően a zöldutak fenntartásához 
szükséges források összegyűjtését, új finanszírozási formák kidolgozását is tervezik a 
partnerek turisztikai termékfejlesztéssel kísérve.  
  
A régiók közötti együttműködés alapvető fontosságú a jó gyakorlatok meghatározásához, 
és régiók közti átadásához valamint az specifikus Akció Tervek kidolgozásához, amelybe  
beépítésre kerülnek a nemzetközi regionális együttműködések során megismert 
tapasztalatok.    
 
Our Way lesz a megfelelő eszköz arra, hogy a résztvevő régiók erősíthessék a szakpolitikai 
célkitűzéseiket, fejlesszék a régióikat és hozzájáruljanak természeti és kulturális örökségeik 
megőrzéséhez, védelméhez, népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez zöldutak kialakításának 
segítségével. Ezen projektből nem csak a partnerek profitálnak majd, hanem az Európai 
Zöldút Szövetség tagjai is, akik:  
 

✓ Európa különböző régiónak jó gyakorlatait, tapasztalatait felhasználhatják a saját 
területeiken  
 



✓ A nemzetközi együttműködés során megismert tapasztalatokat beépíthetik saját 
regionális szakpolitikájukba.  

✓ Hozzájárulnak a projekthez saját tapasztalataikkal és már alkalmazott jó 
gyakorlataikkal.  
 

✓ Részt vehetnek a projekt során rendezett eseményeken.  

 
A partnerség 6 régióból áll - akik különböző szinten állnak a zöldutak felhasználásával 
megvalósuló természeti és kulturális örökségük megőrzése, védelme, népszerűsítése és 
fejlesztése területen – valamint az Európai Zöldút Szövetség, mint tanácsadó partner 
tapasztalataival és tudásával járul hozzá a projekt sikeréhez.  
 
 
Mercedes Muñoz (Európai Zöldút Szövetség) 
 

 
 
PROJEKTTALÁLKOZÓ SPANYOLORSZÁGBAN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

2018 július 4.-én az Our Way projektpartnerek Caravaca de la Cruz-ban, Murcia-ban 
találkoztak és ellátogattak a Vía del Noroeste in Caravaca de la Cruz zöldúthoz. Az észak 
nyugati régió zöldútjainak bemutatása során az említett zöldút menedzsere beszélt a 
zöldúttal kapcsolatos kihívásokról és bemutatta a jelenlegi fejlesztés helyzetét, 
előrehaladását. A bemutatás során információcsere zajlott a partnerek között arról, hogy 
milyen különböző lehetőségeket látnak ezen értékes erőforrások kihasználatlanságának 
javítására.    
 
A köszöntők után a projekt partnerek előadásai következtek: 
 
1. előadás: Murcia Régió Turisztikai Ügynökség (ITREM), a projekt vezető partnere, 
Spanyolország  
2. előadás: Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés, Írország  
3. előadás: Kárpátaljai Régió, Lengyelország  



4. előadás: Herault Megyei Tanács, Franciaország  
5. előadás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Magyarország  
6. előadás: Vratsai Kereskedelmi és Iparkamara, Bulgária  
7. előadás: Európai Zöldút Szövetség, Belgium  
 
A megbeszélés a projekt célkitűzéseinek átbeszélésével és a 6 megcélzandó szakpolitikai 
célkitűzés felsorolásával kezdődött. A projekt második fázisa (6. és 9. szemeszter között) 
során kerül sor az akciótervek megvalósítására és monitoringozására. A régiónként 
felállítandó Régiós Szakértői Munkacsoport fontossága is kiemelésre került, melyek 
lehetővé teszik többek között a régiók közötti szakmai tapasztalatcserét. Az átfogó 
ismertetés azzal ért véget, hogy kiemelték: a projekt fő célkitűzéseit (6 szakpolitikai 
célkitűzés javítása valamint 18 jó gyakorlat azonosítása); az eredmények 
fentarthatóságának módjait a szakértőkön keresztül hála a projekt kezdetétől fogva 
együttműködő  Irányító Hatóságnak valamint az Irányító Hatóság és szakértők 
együttműködés fontosságát.  
A találkozó Kristian Kamplade (ITREM  képviselője) felszólalásával ért véget, aki a projekt 
vezető partnerénél történt változásokról beszélt. Mivel az ITREM mint közigazgatási 
szervezet beintegrálódott a Murcia Régió Autonóm Közössége-be ezért az a döntés 
született, hogy a projekt vezetését Murcio Régió fogja végezni, hogy a projekt minden fázisa 
és stratégiai megközelítése megvalósulhasson és így az elfogadásra kerülhessen a helyi 
Regionális Tanács által. A projekt partnerek elfogadták a változást.  
 

ELSŐ REGIONÁLIS SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORT ÜLÉS MURCIA RÉGIÓ 
(SPANYOLORSZÁG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 szeptember 20.-án került sor Murcia régióban (Spanyolország) az Interreg Europe 

program által finanszírozott Our Way projekt Természeti és kulturális örökség megőrzése 

és népszerűsítése Murcia régióban zöldutak segítségével első szakértői munkacsoport 

ülésére. 



Ezen az ülésen a vezető partner bemutatta a regionális partnereinek a projekt célkitűzéseit, 

a megvalósítás időbeni elosztását, valamint a várt előnyöket és visszajelzéseket.  

A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai természeti és kulturális örökség 

megőrzéséhez, védelméhez, népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez a vonatkozó szakmai és 

szakpolitikai eszközök erősítése révén a megfelelő intézkedések segítségével.  

Az eseményen megjelent régiós partnerek között képviseltette magát az Európai Alapok 

Főigazgatósága, Környezetvédelmi Főigazgatóság, Murcia Régió Zöldutak Konzorcium, 

egyetemek és egyesületek (környezetvédelmi, sport, turisztikai...). 

Minden résztvevőt nagyon érdekelt a téma, valamint tapasztalataik, tevékenységükkel 

összefüggő érdekes ötleteket vetettek fel és kifejezték véleményeiket a Murcia Régió zöld 

útjaival kapcsolatos jő gyakorlatok kapcsán. Valamint megbeszélték az ezekkel kapcsolatos 

problémákat, kételyeiket is.  

 

 

 

 

ELSŐ REGIONÁLIS SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORT ÜLÉS HÉRAULT 
(FRANCIAORSZÁG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szeptemberi projektet bemutató találkozó után a régió szakértői november elején újra 

találkoztak, hogy elkészítsék a SWOT elemzést, a régiós kérdőívet kitöltsék és 

meghatározzák a három számukra legmegfelelőbb jó gyakorlatot. Körülbelül 20 résztvevő 

vett részt olyan különböző tevékenységi területről, akiknek működési területén áthalad 

zöldút: természeti területek és biodiverzitás, kerékpárosok, kültéri sportok, túrizmus, régiós 

természetvédelmi területek, helyi közintézmények.   

 



ELSŐ REGIONÁLIS SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORT ÜLÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
(MAGYARORSZÁG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt első magyar Regionális Szakértői Munkacsoport ülésére 2018 október 18-án került 

sor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat épületében. A szakértői ülésen a témában 

releváns meghívott szervezetek vettek részt 

Tuska-Mátrai Melinda üdvözlő beszédét követően Karácsonyi Judit mutatta be az OUR 

WAY projekt témáját, partnerségét, tervezett tevékenységeit és várható eredményeit. Az 

ülés általános témája a hazai, különösen a megyei helyzet áttekintése, az egyes 

szervezetek szerepe és feladatai, illetve számos jó gyakorlat megismerése-megismertetése 

volt.  

Az aktív és hasznos szakértői hozzászólásokat követően ismertetésre kerültek a további 

teendők, a soron következő ülés témája és várható időpontja. 

 

ELSŐ REGIONÁLIS SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORT ÜLÉS RZESZOW 

(LENGYELORSZÁG)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az Our Way projekt első lengyelországi regionális szakértői munkacsoport ülésére 2018 

október 5-én került sor Rzeszowban.  

A találkozón Kárpátaljai Régió öko-turizmus fejlesztésében résztvevő szervezetek, 

egyesületek képviselői vettek részt: a Bieszczady Alapítvány; Rowery.Rzeszów.pl – 

kerékpáros egyesület; a Beskid Turisztikai Egyesület "Przełom Wisłoka" - Zagłębie Ambitnej 

Turystyki; a Kárpátaljai Régió Fejlődéséért és Népszerűsítéséért Egyesület "PRO 

CARPATHIA"; a Podkarpackie Régió Turisztikai Ügynöksége; a Dynów Foothills-i 

települések turista egyesülete; Rzeszów Regió Fejlesztési Ügynöksége; a Tradicionális 

Farm Alapítvány valamint a Podkarpackie Régiós Önkormányzat Rzeszów-i  iroda 

képviselői.   

A szakértők információt kaptak az Our Way projekt célkitűzéseiről, a regionális szakértői 

munkacsoport feladatairól, valamint a Kárpátaljai régióban már azonosított zöldutakról.  

A találkozó második felében csoportos munkára került sor. A résztvevők 4 csoportra lettek 

osztva, amelyek feladata a SWOT elemzés elkészítése és a jó gyakorlatok azonosítása volt 

az alábbi területeken: a fő érintettek közötti együttműködés, finanszírozás és finanszírozási 

lehetőségek feltárása, termékfejlesztés és marketing. 

A találkozó legérdekesebb eredményei: 

A Rowery.Rzeszów.pl kerékpáros egyesület bemutatta a minta projektjét a Blinkee.city. –t. 

Ez a kerékpárkölcsönző a negyedik generációs rendszerben működik, azaz a kerékpárok 

helyzetének meghatározása és kölcsönzése egy okostelefonos applikáció segítségével 

működik.  

Kinga Aleksandrowicz-Kostępska asszony aki a Kárpátaljai Régió Önkormányzat Rzeszów-

i  irodájának Marketing és Gazdasági együttműködések osztályát képviselte és egyben a 

Green Velo projekt koordinátora bemutatta a népszerűsítést célzó közös tevékenységeket. 

A tevékenységek 5 régió elnöke által aláírt együttműködési megállapodása keretében 

valósultak meg. Ezek a tevékenységek többek között az alábbiak voltak: térképek 

nyomtatása, a legnagyobb lengyel napilap honlapján folytatott erőteljes reklámkampány, 

Facebook, Instagram valamint YouTube megjelenés, valamint reklámkampány a 

kerékpáros és életmód magazinokban.  

Bogusław Szweda úr aki a Beskidy "Przełom Wisłoka" - Zagłębie Ambitnej Turystyki 

Turisztikai Egyesületet képviselte bemutatta kerékpáros projektjüket mint az egyik formája 

a szabadidő eltöltésének felnőttnek és gyereknek egyaránt. A finanszírozás és pénzügyi 

menedzsment terén is bemutatott jó gyakorlatokat, amit az egyesületük már alkalmaz is. Ez 

5 település együttműködése arra a célra, hogy közösen finanszírozzák kerékpárútjaik 

létrehozását.  

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI SZEMINÁRIUM DUBLINBAN (ÍRORSZÁG) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több mint 50 harmadik felhívásban nyert Interreg Europe projekt képviselői gyűltek össze 

Dublinban 2018 november 13 és 15 között a kommunikációs és pénzügyi szemináriumon.  

Kommunikációs szeminárium 

A kommunikációs szeminárium a vezető partnereket és az Interreg Europe Projektek 

kommunikációs menedzsereit célozta meg. A szeminárium célja az volt, hogy támogatást 

nyújtson az Interreg Europe nyilvánosságra hozatali elvárásaihoz, valamint segítő 

tanácsokat és tippeket adjon a projektek kommunikációs tevékenységei minél hatékonyabb 

és megnyerőbb megvalósításához. A szeminárium 3 gyakorlati workshopot tartalmazott 

amelyeket gyakorlott kommunikációs szakemberek tartottak a projekt csúcspontjára, média 

kapcsolatokra valamint az online jelenlétre fókuszálva 

Pénzügyi szeminárium 

A pénzügyi szeminárium célközönsége a vezető partnerek pénzügyi menedzserei és a 

vezető partnerek Interreg Europe projektjeit ellenőrző első szintű ellenőrei voltak. A 

szeminárium célja az volt, hogy informálja és naprakész információval lássa el őket a 

pénzügyi jelentésekkel és ellenőrzési gyakorlatokkal, valamint az Interreg Europe projektek 

menedzselési elvárásaival kapcsolatban. Egyben jó lehetőség volt arra, hogy a különböző 

projektek pénzügyi menedzserei, első szintű ellenőrei és a program titkárság képviselői 

ebben a témában ötletet ill. tapasztalatot cserélhessenek egymással 

 

ELSŐ SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORT TALÁLKOZÓ CARRICK-ON-SHANNON-BAN 

(ÍRORSZÁG) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés első OUR WAY szakértői munkacsoport ülését 
2018 november 14-én tartotta Carrick-on-Shannon-ban. A találkozón számos résztvevő 
jelent meg olyan helyi önkormányzatoktól, akik most dolgoznak zöld, valamint kék utak 
kialakításán az egyes régiókban.  
 
Az OUR WAY projekt indítás pont jókor jött a régiónak abból a szempontból, hogy a 
Szállításért, Turizmusért és Sportért felelős Minisztérium nemrég indította útjára a Nemzeti 
Startégiát a Zöldutak Fejlesztésért egyidejűleg egy 53 millió eurós alappal a helyi 
önkormányzatok számára melyet a régiós és nemzeti zöldutak fejlesztésére használhatnak 
fel.  
 
A szakértői munkacsoport ülésén Caitlín Conneely, a Északi és Nyugati Regionális 
Közgyűlés igazgató helyettese bemutatta az OUR WAY projekt céljait és ismertette hogy a 
szakértői munkacsoport milyen fontos szerepet fog játszani az Akció Terv kidolgozásában 
és a régiós zöld utak fejlesztésében, kiterjesztésében.  
 
Patrick Devine, az OUR WAY projekt felelőse bemutatta a jelenlegi és tervezett zöld utakat 
és ismertette a Nemzeti Startégia a Zöldutak Fejlesztésért részleteit.  
 
A csoportnak egyidejűleg lehetősége nyílt többet megtudni a Great Western Zöldút-ról, 
melyet Padraig Philbin mutatott be a Mayo Megyei Tanácstól. A Great Western Zöldút az 
egyik legsikeresebb zöldút fejlesztés Írországban és egyben egy olyan jó modell, amiből a 
helyi önkormányzatok sokat tanulhatnak. A csoport megvitatta a pályázási lehetőséget a 
minisztérium 53 millió eurós zöld út fejlesztési alapjára való pályázási lehetőséget és a 
különböző opciókat a földterület megközelíthetőségének biztosítására zöld utak 
fejlesztésekor. A csoporttalálkozón említésre került, hogy nemrég számos nyilvános 
konzultációt tartottak a helyi önkormányzatok, hogy a lakossággal egyeztessék a különböző 
lehetséges útvonalakat és a fejlesztések ütemtervét.  
 
A Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés örömmel várja, hogy házigazdája legyen a 
követkető projekt partner találkozónak melyre 2019 márciusában kerül sor Írországban.  
 

 



AZ OUR WAY PROJEKT INDÍTÓ KONFERENCIÁJA ÉS MÁSODIK SZAKÉRTŐI 

MUNKACSOPORT TALÁLKOZÓJA MURCIA RÉGIÓBAN (SPANYOLORSZÁG) 2018 

NOVEMBER 30-ÁN. 

 

A zöld utak mint a kultúrális és természeti örökségk megőrzésének eszközei, Murcia 
régióban, egyúttal reklámozzák a régiót mint egy fentartható turisztikai célállomást, segítik 
a munkahelyteremtést, a helyi fejlesztéseket; mindezek az Our Way (Természeti és 
kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése zöldutak segítségével) projekt célkitűzései 
melyet az Interreg Europe program keretében az Európai Bizottság finanszíroz. 
 

Pedro Rivera, Murcia Régió miniszteri tanácsosa ismertette, hogy a projekt melyet az ERDF 
finanszíroz és Murcia regió vezet “stratégia jelentőséggel bír számunkra, közreműködik 
benne a Turisztikai Ügynökség, A természetvédelmi minisztérium, a Helyi 
Közigazgatásokért Felelősi Minisztérium és transzverzális jellege a Külügyminisztérium. " 
 

A kihívás az, hogy a régió és projekt partnereink (Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés,  
Kárpátaljai Régió,Herault Megyei Tanács, Hajdú-Bihar County Government, Vratsai 
Kereskedelmi és Iparkamara, Európai Zöldút Szövetség) zöld útjai a helyi közösségek 
erőforrásaivá váljanak valamint a terület kultúrális és természeti örökségei megörzésének 
és népszerűsítésének eszközei lehessenek.  
 

Ebben a tekintetben az Interreg Europe Program segítséget nyújt szerte Európában a régiós 
és helyi önkormányzatoknak, hogy ezeknek a befektetési, beruházási és kivitelezési 
erőfeszítéseknek integrált, fentartható hatásai legyenek.  
 
A project összköltségvetése of 967,000 euró, melyből 810,000 eurót biztosít az ERDF a 
fennmaradó összeget pedig a project partnerek.   
 

A tanácsos kiemelte,  hogy "az eszköz amiket ki fogunk alakítani a project céljainak elérése 
érdekében a következők: egy olyan társadalmi-gazdasági csoport akik érdeklődnek Murcia 
Régió kúltúrális és természeti örökségeinek megörzése és népszerűsítése iránt, zöldutak 



szakértői és  Európa kúltúrális örökségének szakértőinek régiós szakértői munkacsoportja, 
hogy tapasztalatokat cseréljenek és jó gyakorlatokat, modelleket azonosítsanak amelyek 
elősegítik a fenntartását, fejlesztését és népszerűsítését az európai és murciai zöldutaknak 
így segítve a Murcia Régió Zöldútjai menedzsmentjét és népszerűsítését segítő 
menedzsment terv kidolgozását. " 
 
A project bemutatása mellett a Szakértői Munkacsoport második találkozójára is sor került:  
társadalmi-gazdasági csoport akik érdeklődnek Murcia Régió és Európa kulturális- és 
természeti örökségeinek megörzése és népszerűsítése iránt és akik hozzá fognak járulni a 
project munkálataihoz annak végrehajtása során.  
 
2018 november 4-én aláírásra került a projekt támogatási szerződése, mely a következő 4 
év alatt valósul meg európai regionális intézmények által, az Európai Zöldút Szövetség 
támogatásával.  
 

 

 

 

 

 

 

 
A 2. szemeszeterben várható 

• Projekt munkaülés Írországban (2019 március) 

• 7 Belső találkozó – projekt partnerek saját szervezetén belüli szakmai megbeszélés 

(partnerenként 1) 

 


