Sporočilo za medije
Za takojšnjo objavo
Naslov:
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Podnaslov:

Vzpostavljene turistične kolesarske in pohodniške poti ter parki nordijske
hoje avstrijske Štajerske in severovzhodne Slovenije

(Murska Sobota, 15. november 2012)
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je kot vodilni partner čezmejnega projekta
Hiking & Biking, katerega namen je pozicionirati območje severovzhodne Slovenije in
Avstrijske Štajerske kot območje kakovostnih produktov na področju pohodništva,
kolesarjenja in nordijskega fitnesa, zaključil svoje aktivnosti. Obe pokrajini sta v okviru
projekta pridobili več kot 275 km označenih kolesarskih poti, več kot 250 km označenih
pohodnih poti in poti za nordijsko hojo. Predstavljamo vam rezultate enega največjih in
najuspešnejših projektov na področju čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija na
področju rekreacije in turizma.
Projekt z akronimom Hiking & Biking Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007-2013 je
trajal več kot tri leta in pol in je zajemal območja regij Pomurje, Podravje, Koroška in
Avstrijska Štajerska. V okviru tematike »rekreacija in narava« so bile v projektu obravnavane
naslednje tri teme: pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitnes. Namen projekta je bil na
območju omenjenih regij oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte,
zagotoviti skupno tržno komuniciranje in pozicionirati projektno regijo kot območje
kakovostih turističnih produktov.
Rezultati so za nadaljnji razvoj turizma več kot spodbudni: pri vzpostavitvi produktov je
sodelovalo več kot 22 lokalnih skupnosti, ki so bile neposredno vključene v razvoj produkta
in so same predlagale potek tras. Trase poti potekajo po obstoječi infrastrukturi, ki je bila
uporabljena v najboljši možni meri, pridobljena so bila vsa dovoljenja in soglasja za
postavitev 410 smernih tabel v 22 občinah po celem Pomurju in sicer po novih kriterijih za
enotno označevanje, ki so bili tudi vzpostavljeni v okviru projekta. Poleg tega so bile
izvedene številne promocijske aktivnosti, vse s ciljem, da bi ljudje spoznali, prepoznali in
začeli uporabljati zdravju in počutju tako dobrodošle in pomembne pridobitve.
Projekt je na obeh straneh meje, tako v Severovzhodni Sloveniji, kot tudi na avstrijskem
Štajerskem primer, kako se s široko mrežo sodelujočih lahko vzpostavi integralen, čezmejni,
zanimiv, zdravju koristen in tudi ekonomsko donosen turistični produkt. www.hikingbiking.net.
OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
- Naziv projekta: Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja; krajše Hiking
& Biking.
- Območje: regionalna področja Pomurja, Podravja, Koroške v severovzhodni Sloveniji in
celotno regionalno področje Štajerske v Avstriji.

- Trajanje projekta: od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012.
- Cilj projekta je razvoj in promocija skupnih čezmejnih turističnih produktov in z njimi
povezane turistične ponudbe ter skupne marketinške aktivnosti za pozicioniranje regije
kot celoletne počitniške destinacije, s ciljnim osredotočanjem na turiste sedmih
evropskih držav.
- Projekt je sofinanciran z razpisa Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007-2013.
Proračun projekta znaša 2,9 milijonov eurov, evropski sklad za regionalni razvoj pokriva
85%, ostala sredstva se sofinancirajo iz javnih in v Sloveniji delno tudi iz zasebnih
sredstev.
- Partnerji: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (vodilni partner), Steirische
Tourismus GmbH, Zavod za turizem Maribor, Mariborska razvojna agencija, Regionalna
razvojna agencija za Koroško, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni
center Murska Sobota, Prleška razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija Mura in
Multidisciplinarni raziskovalni institut Maribor.
Dodatne informacije:
- Vodja projekta: Mojca Makovec Haložan (Center za zdravje in razvoj Murska Sobota),
T: 02 530 2127
- Vodja projekta na Štajerskem: Mag. Günther Steininger (Steiermark Tourismus),
T: 0043 316 4003 40

