
 
 

 

                

 
 

na predstavitveni dogodek projekta z novinarsko konferenco 

Horse Based Tourism – HBT  
 

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 11.30 uri 
v Modrem salonu RIS Dvorca Rakičan 

(Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, Slovenija) 

 

V okviru bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020, je bil v 

tretjem krogu javnega razpisa odobren dvoletni čezmejni projekt Horse Based Tourism  – HBT z 

naslovom Svet konj - nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih 

biserov čezmejne regije. 

Na otvoritvenem dogodku bodo partnerske organizacije iz Slovenije (Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec 

Rakičan) in Madžarske (Helikon, Pannon Egyetem), skupni projekt prvič predstavile javnosti.  

O projektu 

 

V okviru projekta bodo partnerske organizacije, ki že vrsto let delujejo na področju turizma in 

konjeništva, razvile 14 inovativnih programov doživetij ter s tem spodbudile nastanek privlačne 

čezmejne turistične destinacije (od Starošinc do Blatnega jezera), ki bo obiskovalce vabila k odkrivanju 

skrite, na prvi pogled nepoznane ali manj znane turistične ponudbe, onstran  obstoječih turističnih 

magnetov. Ker želimo pri potovanju uporabiti CO2 nevtralna transportna sredstva, se bomo zavihteli 

na konjski hrbet ali pa zapeljali s kočijo – v okviru projekta bodo razviti namreč kar trije različni modeli 

sodobne kočije 21. stoletja. 

Projekt je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.  

 

Vljudno vabljeni! 

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 
dr. Robert Celec, direktor 

 

                                   
  



 
 

 

                

 

 

Horse Based Tourism – HBT  
projektnyitó sajtótájékoztató 

 

Időpont: 2018. április 19. csütörtök, 11.30 óra 

Helyszín:  Rakičan, RIS kastély, Kék szalon 

( Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, Szlovénia ) 
 

Tisztelettel meghívjuk  az  Interreg  V-A Szlovénia-Magyarország  Együttműködési  Program  keretén belül ,  

a 2014-2020 -as programperiódusban elfogadott két éves futamidejű,  

„Horse Based Tourism – HBT ,  Lovak  világa  - A  fenntartható  fejlődés  új dimenziója  a  természeti  és kulturális 

gyöngyszemek  határokon  átívelő  minőségi  élményéért “  

című  projekt  bemutatójára. 

 
A megnyitó rendezvény során a projekt első alkalommal kerül bemutatásra a résztvevő szervezetek, a szlovén 

(Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec Rakičan) és a magyar (Helikon, Pannon Egyetem) partnerek együttműködésével. 

A projektről 

A projekt célja 14 innovatív kísérleti program kifejlesztése, amely megvalósításában a turizmusban és lótartás 

területén nagy tapasztalattal rendelkező partnerszervezetek működnek közre. A kifejlesztendő tematikus 

turisztikai, lovas járművel bejárható útvonalhálózat lehetőséget teremt a határmenti térség (Starošinci-tól  a 

Balatonig) kevésbé ismert vagy méltatlanul a feledés homályába merülő természeti és kultúrális értékeinek 

újrafelfedezésére, így ösztönözve a határon átnyúló térségben az új és vonzó turisztikai célpontok kialakulását  a 

már meglévő és népszerű turisztikai attrakciók mellett.  A projekt keretében megvalósuló programok 

fenntarthatósági szempontoknak megfelelő kialakítása is kiemelkedően fontos feladat, ezért a széndioxid-

kibocsátás csökkentése érdekében lóra vagy lovaskocsira pattanunk, azaz az útvonal bejárása céljából 3 

különböző 21. századi lovaskocsit is kifejlesztünk.     

A projektet az Európai Unió támogatja, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozza. 

 

Szeretettel várjuk!                                         

                                                                                            Raziskovalni izobraževalno središče Dvorec Rakičan 

                                                                                                                    Dr.Robert Celec, igazgató 

 

                                   
  



 
 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

11.30  Registracija udeležencev 

 

11.45  Pozdravni nagovori 

 

12.00  Predstavitev projekta javnosti 

• Partnerska struktura 

• Projektne aktivnosti in cilji 

• Vabilo k povezovanju pri razvoju 

projekta zainteresiranim 

deležnikov 

 

12.45  Novinarska konferenca 

 

13.30  Praktična predstavitev 

• Ogled prostora načrtovane 

investicije partnerske 

organizacije RIS Dvorec Rakičan 

• Vožnja s kočijo 

 
 

11.30  Regisztráció 
 

11.45  Bevezető, köszöntés 
 
 
12.00  A projekt bemutatása 

• Partnerstruktúra 

• Projekttevékenységek és célok 

• Felhívás a projekt 
fejlesztésében érdekelt 
partnerek csatlakozására 

 
 
12.45  Sajtótájékoztató 

 
13.30  Gyakorlati bemutató 

• A RIS Dvorec Rakičan partner 
tervezett beruházásainak 
bemutatása 

• Lovaskocsizás 

 

14.15 Társalgás 

• Vendéglátás 

• Kötetlen beszélgetés 
 

 

14.15  Družabni del 

• Pogostitev 

• Neformalno druženje 
 


