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MEGHÍVÓ 
 
A Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRKT, 
Pécs) tisztelettel meghívja Önt az IPA-DUPLO projekt harmadik kétnyelvű workshop-jára. 
 
Időpont: 2014 június 20. péntek, 10:00 - 14:00 
 
Helyszín: Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont, 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1. 
(térképet ld. a következő oldalon) 
 
A workshopon bemutatásra kerül a Dráva-térséget érintő, helyi termékekre, alternatív turizmusra és 
természetvédelemre összpontosító IPA DUPLO projekt, valamint annak egyik fő terméke, a régió 
látványosságai, helyi termékei, túraútvonalai és számos egyéb információ bemutatására alkalmas 
internetes platform. Ezen kívül meghívtunk két előadót, akik szándékaink szerint hasznos 
információkkal szolgálnak a Helyi Akciócsoportok vezetői és tagjai, a helyi élelmiszertermelésben 
valamint a turizmusban érdekelt szereplők számára. 

 

Program 

10:00 – 10:15 A résztvevők üdvözlése (Varjú Viktor, KRTK) 
10:15 – 10:30 A DUPLO projekt bemutatása (Suvák Andrea, MTA KRTK)  
10:30 – 11:00 A desztinációmenedzsment rendszerei és alkalmazásuk Muraköz példáján (Davor Fileš, 

Eltel Ltd,) 
11:00 – 11:30 Helyi élelmiszerek, helyi piacok – franciaországi tapasztalatok, minták (Póla Péter, KRTK) 
11:30 – 11:45 Kávészünet 
11:45 – 12:00 A DUPLO projekt során késztett dravaregio.eu internetes platform bemutatása (Suvák 

Andrea, KRTK) 
12:00 – 12:30 Kerekasztal-beszélgetés a DUPLO projekt eredmények és a platform hasznosítási 

lehetőségeiről 
12:30 – Ebéd 
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Kérjük, részvételi szándékát a projekt kapcsolattartóinál szíveskedjék jelezni: 
Magyarországon: 
Suvák Andrea (Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) +3670 

253-7711 suvak@rkk.hu 
 
Horvátországban: 
Biljana Đanković; (Eszék-Baranyai Regionális Fejlesztési Ügynökség) +385 31/221-838;+385 98 133 – 4501; 
biljana.dankovic@obz.hr 
 
Számítunk Önre és kollégáira a workshopon! 
 
 
Pécs, 2014. június 12. 
 Tisztelettel: 
 Suvák Andrea 
 Projektvezető 
 
A rendezvény helyszíne: Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont, 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1. 
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A DUPLO projektről röviden 
Az IPA DUPLO projekt célja, hogy harmonizálja a Dráva-térséget érintő ágazati és területfejlesztési terveket, és 
egy közös kerettervet létrehozva kiindulópontja lehessen a térséget érintő fejlesztési kezdeményezéseknek. Az 
elkészülő keretterv egy rugalmas tervezési dokumentum lesz, amely a térség szereplőinek elképzelései alapján 
alakul, ugyanakkor három prioritást jelöl meg a térség fejlődését meghatározó adottságok eddigi ismerete 
alapján: 

− Turizmus (alternatív-, ökoturizmus, falusi turizmus), 

− Helyi termelés (helyi termékek, helyi élelmiszer-ellátási láncok, helyi energia-felhasználási rendszerek) 

− Természetvédelem (természetvédelmi és gazdasági szempontoknak egyaránt megfelelő termelési, 
tájhasználati módok) 

A tervek harmonizálásán és egy közös keretterv létrehozásán kívül a projekt során elkészül egy olyan interaktív 
platform, amely egyrészt térképek segítségével szemlélteti a térséget érintő, fejlesztéseket segítő illetve korlátozó 
tényezőket (pl. természetvédelmi területek, vízbázisok, közlekedési infrastruktúra stb.), illetve a helyi aktoroknak 
lehetőséget ad arra, hogy saját tevékenységük megjelenítésével partnereket találjanak közös fejlesztésekhez, 
képet kapjanak a régióban a fenti három pillérhez köthető tevékenységet folytató vállalkozásokról és 
szervezetekről. 

A térinformatikai rendszerrel támogatott interaktív felület a térség látogatói, a potenciális kereslet felé is nyit, 
segítve az egységes arculat promócióját, a régió turisztikai és helyi termékeinek összefogott marketingjét 

A workshopon bemutatjuk a projekt keretében készült Dráva régiós kerettervet, illetve a helyi termelőknek és 
szolgáltatóknak szánt internetes platformot is. A workshop jó lehetőséget biztosít arra is, hogy a határ két oldalán 
működő helyi akciócsoportok és helyi szereplők megismerjék egymást, kapcsolatba kerüljenek egymással. 

 
 


