SAJTÓKÖZLEMÉNY
Via Gastrocarpathia - egy új, határmenti tematikus turista útvonal

2019. október 1 - 2021. szeptember 30. között a “PROMOTION OF CRAFTS AND
GASTRONOMY AS RELEVANT ELEMENTS OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE
CARPATHIAN EUROREGION” (HUSKROUA / 1702 / 3.1 / 0027; rövid elnevezés: KRA'GAS) projekt a
Máramaros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Románia), mint főkedvezményezett vezetésével valósul
meg a következő projektpartnerek közreműködésével: Babes-Bolyai Tudományegyetem (Románia),
Miskolci Egyetem (Magyarország), Ungvári Nemzeti Egyetem (Ukrajna), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország), “TES Fund” kárpátaljai vállalkozásfejlesztő alap (Ukrajna). A
projekt megvalósulását az Európai Unió a Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI CBC 2014–
2020 programon keresztül támogatja.
A projekt a kézművesség és a gasztronómia népszerűsítésének általános célkitűzése mellett a
Románia-Ukrajna-Magyarország határmenti régiót illetően több egyéb, konkrét célkitűzés megvalósítását is
tervezi. Ezen egyéb célkitűzések közé tartozik egy, a határmenti régióra vonatkozó antropológiai kutatás
megvalósítása, amely összefoglaló betekintést nyújt a régió közösségeinek, településeinek tudásáról,
szokásairól és fejlődéséről, kiemelve az e regionális közösségek közötti különbségeket és hasonlóságokat. A
projekt további konkrét célkitűzései között szerepel egyrészt a határokon átnyúló Via Gastrocarpathia
tematikus turisztikai útvonal – amely a kézműves és a gasztronómiai sajátosságok figyelembevételével kerül
kialakításra, másrészt az érintett határmenti projektrégió, mint közös turisztikai célpont fejlesztése, mely
projektcél digitális alkalmazások segítségével kerül népszerűsítésre.
A jelenlegi világjárvány okozta helyzet miatt a projektben tervezett egyes tevékenységeket
szükséges volt újratervezni, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek a hatóságok által előírt, mindenkori
összes korlátozásnak és ugyanakkor biztonságos környezetet biztosítsanak a projektben tevékenykedő
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partnerek számára az elérni kívánt eredmények létrehozásában. Így, a világjárvány ellenére is a KRA'GAS
projekt jó úton halad. Egy hagyományokkal, kézművesmesterségekkel és helyi gasztronómiával kirakott
úton. Mindezen elemek megjelennek a határokon átnyúló, tematikus turisztikai útvonalon, a Via
Gastrocarpathia-n.
Az antropológiai kutatás sikeresen megvalósult. Létrejött a Via Gastrocarpathia Facebook oldala – a
turisztikai útvonal népszerűsítésére létrehozott oldal, amely bemutatja a projektrégió (Magyarország,
Románia, Ukrajna) kézműveseit és a helyi gasztronómiához kapcsolódó sajátosságokat. A következőkben
tervezett lépések között a Via Gastrocarpathia turisztikai útvonal és weboldalának kialakítása szerepel, amely
fontos eszköze lesz azon turistáknak, akik szeretnének felfedezni a régió kézművességét, a helyi ételeket.
Emellett a projekt további célja a tudományos kutatói munka eredményeinek összegzése és a tematikus
útvonal bemutatására nyomtatott információs anyagok készítése.
A projekt újratervezéséből adódó új aspektus, amellyel a tervezett eredmények elérését kívánja a
konzorcium biztosítani, a 15 influencer (minden országból 5-5 influencer) bevonása, akik személyesen is
bejárják és saját tapasztalatokat gyűjtenek a gasztro-turisztikai útvonal egyes állomásairól. Ennek
köszönhetően minimum 30 személyes tapasztalatot tud a projekt bemutatni az útvonal állomásait illetően.
Ezek a tapasztalatok képezik majd az útvonal digitális erőforrásának alapját, mely az útvonal honlapján lesz
elérhető.
Mindezeken túl az eredetileg személyes jelenléti részvétellel, a projekt záró eseményeként tervezett
Nemzetközi Kézműves és Gasztronómiai Fesztivál online formában kerül megrendezésre, együttesen a
projekt záró konferenciájával, mely a projektben elért eredmények összefoglalásának céljával kerül
megrendezésre. E nemzetközi rendezvény részeként egy különálló esemény megszervezésére is sor kerül,
hogy ezzel is az útvonalat, a turisztikai érdeklődésre számot tartó helyeket, eseményeket népszerűsítse a
projekt.
A projekt végén pedig a turisták felfedezhetik a tematikus Via Gastrocarpathia útvonalat. Az
érdeklődők számára a weblapon és a Facebook oldalon megjelenő információk alapján minden szükséges
adat rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy virtuálisan és személyesen is felfedezhessék ezt a gazdag útvonalat,
amely a helyi kézművességre, a sajátos helyi gasztronómiára, valamint ezek tekintetében a három ország
hasonlóságaira és különbségeire fókuszál.
A projekttel, a projektben megjelenő kézművesekkel, vagy az egyes helyi gasztronómiai
képviselőkkel kapcsolatos további információkért kérjük, hogy látogassanak el a projekt Facebook oldalára
https://www.facebook.com/ViaGastrocarpathia
Kapcsolattartó: Alexandra Lazăr - kommunikációs koordinátor- KRA’GAS projekt
kragas@ccimm.ro
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