POPIS MJERA IZ MATERPLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE DO 2020. GODINE PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE
PUTEM PROGRAMA „BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE“ U 2019. GODINI

Mjere prihvatljive za financiranje putem Programa „Bespovratne potpore u turizmu
Međimurske županije“ u 2019. proizlaze iz operativnih strategija definiranih kroz
strateški razvojni dokument pod nazivom „Masterplan razvoja turizma Međimurske
županije do 2020.“, a u kojima je glavni nositelj Međimurska županija.
Svi prijavljeni projekti po ovom Javnom pozivu moraju se uklapati u niže navedene
mjere iz Masterplana.

Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude

Cilj mjere: Izgradnja većeg broja malih (tematiziranih) hotela uključujući i
difuzne/integralne hotele
Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude

Cilj mjere: Uspostavljanje kamping ponude
Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava

Cilj mjere: Povećanje tržišnog udjela i prepoznatljivosti seoskog turizma Međimurja
Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude

Cilj mjere: Unapređenje i diversifikacija ponude djelatnosti pripreme i usluživanja
hrane i pića te povećanje plasmana autohtonih proizvoda u turističko-ugostiteljskim
objektima i na kućnom pragu
Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa

Cilj mjere: Razvoj ponude zdravstvenog turizma
Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta
sportskog turizma

Cilj mjere: Jačanje prepoznatljivosti i imidža Međimurja kao destinacije sporta i
rekreacije

Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja

Cilj mjere: Uspostavljanje županijske mreže centra za posjetitelje i sustava
interpretacije
Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja

Cilj mjere: Uređenje i širenje mreže pješačkih i biciklističkih staza i ruta te povećanje
kvalitete i uspostavljanje turističkih tematskih cesta
Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i
lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke

Cilj mjere: Podizanje razine privlačnosti Međimurja za izletničku potražnju
Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima

Cilj mjere: Uspostavljanje novih turističkih usluga na rijekama
Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma

Cilj mjere: povećanje razine komercijalizacije Aerodroma Čakovec, Pribislavec
Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera

Cilj mjere: Horizontalno i vertikalno povezivanje poduzetnika
Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti

Cilj mjere: Podizanje interesa lokalnog stanovništva za turizam i njegove razvojne
mogućnosti
Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa

Cilj mjere: Održivo turističko aktiviranje vrijedne prirodne i kulturne baštine
Detaljan opis i predviđene aktivnosti za svaku od navedenih mjera možete pronaći u
dokumentu „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020.“, a koji je

javno objavljen na web stranicama Međimurske županije.

