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TISKOVNO SPOROČILO Z DNE 20/05/2010
Začetek izvajanja strateškega projekta Slovenija-Italija SLOW TOURISM
Začenja se izvajanje projekta SLOW TOURISM, ki ga financira EU s sredstvi Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v višini € 3.815.700,00

Cervia (RA) – V sredo, 19. maja t.l., na sedežu Hotela Lungomare-Genzianella v mestu
Cervia, bo potekala predstavitev strateškega projekta SLOW TOURISM, ki ga financira
Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Italija 2007-2013. Omenjeni program
financira še 13 drugih projektov v skupni višini 41,176 milijonov evrov, od katerih jih je 55%
namenjenih Italiji.
Omenjene projekte vodijo različni vodilni partnerji, in sicer 6 iz Slovenije, 3 iz Dežele
Veneto, 3 iz Dežele Furlanije Julijske krajine in 1 iz Dežele Emilia-Romagna, t.j. DELTA
2000, ki vodi projekt SLOW TOURISM. «Slow tourism» je nova filozofija potovanja, ki bo
povezala slovenska in italijanska območja v obliki «počasnega in kakovostnega» turizma in bo
prispevala k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na
mednarodni ravni.
EU je projektu namenila € 3.815.700,00 javnih sredstev (3.243.345,00 evrov iz sklada ESRR,
572.355,00 evrov iz italijanskega sofinanciranja in 141.170,00 evrov iz slovenskega
sofinanciranja ter 70.585,00 evrov iz obveznega javnega financiranja slovenskih partnerjev).
Pri projektu sodeluje 27 partnerjev. Partnerstvo sestavljajo agencije za lokalni razvoj,
institucionalne ustanove kot so pokrajine, občine, parki, Oddelek za znanstvene vede
Univerze v Trstu in druge specializirane ustanove na področju turističnega marketinga, ki
imajo obsežne in pomembne izkušnje na področju načrtovanja, izvajanja in vodenja
projektov za razvoj teritorija, ki so namenjeni vrednotenju in promociji turističnih produktov
programskega območja. Prisotnost javnih ustanov (pokrajine Videm, Benetke, Rovigo,
Ferrara, Ravenna), parkov (Deželni park delte reke Pad v Deželi Veneto in Deželni park delte
reke Pad v Deželi Emilia-Romagna, Triglavski narodni park), slovenskih občin (Bled, Bohinj,
Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Žiri), turističnih ustanov
(Slovenska turistična organizacija, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica,),
agencij in lokalnih akcijskih skupin (LAS DELTA 2000, LAS Polesine Delta Po, Vegal, LAS Alta
Marca Trevigiana, LAS Terre di Marca, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, BSC
Regionalna razvojna agencija Kranj, ki koordinira dejavnosti slovenskih partnerjev) bo
omogočila doseganje zastavljenih rezultatov pri oblikovanju in promoviranju ponudbe Slow
tourism, ki bo zaznamovala italijansko-slovensko turistično omrežje vzdolž vodnih poti in
pomembnejših naravoslovnih območij.
Projekt SLOW TOURISM bo torej podpiral in vrednotil oblike počasnega turizma ter oblikoval
nišne in sonaravne turistične produkte preko izvajanja ukrepov za integriranje in mreženje
naravnih in ruralnih virov za skupno razvijanje turističnega potenciala, bodisi preko
oblikovanja, promocije in vrednotenje omrežja «Slow Tourism» na čezmejnem območju
Zgornjega Jadrana, bodisi preko izvajanja pilotnih projektov na omenjenem območju.
Projekt predvideva tudi izvajanje marketinških, izobraževalnih in komunikacijskih dejavnosti
ter oblikovanje Slow točk na slovenskem in italijanskem ozemlju.
Zastavljene cilje se bo doseglo z izvajanjem dejavnosti imenovanih “Delovni sklopi”, ki
zajemajo Koordiniranje in vodenje projekta preko ustanovitve projektnega odbora; Strateško
načrtovanje, s katerim se bo analiziralo kontekst, določilo smernice za oblikovanje
integriranega turističnega proizvoda “Slow Tourism”, priredilo delavnice na partnerskih
območjih; Skupno razvijanje Slow Tourisma s pilotnimi akcijami, preko udejanjanja smernic
in oblikovanja slow poti za kolesarski turizem, rečni turizem, opazovanje ptic, naravoslovni in
športni turizem; Skupni marketing za določitev promocijskega media-planninga in oblikovanje
skupnega logotipa; Usposabljanje za turistične vodiče in didaktične dejavnosti za šole;
Pripravljalne dejavnosti za skupno oblikovanje projektnega predloga; Komunikacijski načrt
preko tiskovnih konferenc in diseminacije.
Dodatne informacije nudi projektni vodja skupine LAS DELTA 2000: Angela Nazzaruolo, univ.
dipl., tel. +39 0533 57693, e-pošta: deltaduemila@tin.it.

Uredil vodilni partner DELTA 2000 soc. cons. a r.l. – Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato
(FE) – Tel. 0039 0533 57693-4, e-pošta deltaduemila@tin.it
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DELTA 2000
Provincia Ferrara
Provincia Ravenna
Provincia Rovigo
GAL Polesine Delta Po
GAL Venezia Orientale,
VEGAL
Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po EmiliaRomagna
Ente Parco Regionale Veneto
Delta Po
Dipartimento di Scienze
politiche e sociali, Università
di Trieste
GAL Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC poslovno podporni center
d.o.o. Kranj
TURIZEM BOHINJ, javni zavod
za pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica
Center Za Trajnostni Razvoj
Podeželja Kranj, Razvojni
Zavod
Triglavski Narodni Park
Slovenska Turistična
Organizacija
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Caporetto
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine

