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Terinologija 
Akronim Polno ime 
EACEA Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (angl. European Education 

and Culture Executive Agency) 
EK Evropska Komisija 
EU Evropska Unija 
GA Sporazum o nepovratnih sredstvih (angl. grant agreement) 
HEI Visokošolska institucija (angl. higher education institution) 
IKT 
MSP 

Informacijska komunikacijska tehnologija 
Mala in srednje velika podjetja 

PC Projektni koordinator 
SKP 
WP 

Skupna kmetijska politika 
Delovni sklop (angl. work package) 
 

Projekt SMART VILLAGE bo sledil naslednjim ciljem:  

 Povečati ozaveščenost in znanje o novih pravilih glede sanitarnih pogojev v nastanitvenih objektih 
in storitvah zaradi pandemije COVID-19. 

 Povečati ozaveščenost o socialnih inovacijah in poslovnih modelih za valorizacijo kulturne in 
naravne dediščine v podeželskem turizmu. 

 Izboljšati digitalne spretnosti podeželskih gospodarstvenikov, da bi postali strokovnjaki za 
pametne vasi z učenjem, kako uporabljati informacijske in komunikacijske tehnologije ter kako 
izkoriščati velike količine podatkov ali inovacije povezane z uporabo interneta. Učinek projekta 
bo, da bodo ti strokovnjaki delovali kot vzvodi, ki bodo pametnim vasem omogočili, da postanejo 
dejavnejše, bolje izkoristijo svoje vire, izboljšajo privlačnost podeželskih območij in kakovost 
življenja podeželskih prebivalcev. 

 Povečanje digitalnih spretnosti odraslih na področju turizma, trženja in upravljanja, ki so 
namenjene starejšim iz digitalnega in nedigitalnega okolja. 

 Možganska nevihta o izzivih in priložnostih na področju digitalnih spretnosti v turizmu. 
 Pomoč pri oblikovanju novih ukrepov, namenjenih povečanju uporabe digitalnih tehnologij v 

turističnem sektorju in izboljšanju vključenosti MSP v globalno digitalno vrednostno verigo. 
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1. TRENUTNI POLITIČNI OKVIR ZA PAMETNE VASI 

Pametna vas: 

Pametne vasi so "podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostih in 
virih ter razvijajo nove priložnosti", kjer se "tradicionalna in nova omrežja in storitve krepijo s 
pomočjo digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij, inovacij in boljše uporabe znanja". 

Pametne vasi so bile v sporočilu Evropske komisije o prihodnosti hrane in kmetijstva (november 
2017) izpostavljene kot prednostna naloga, ki bo lokalnim skupnostim pomagala "jasno in 
celovito reševati vprašanja neustrezne širokopasovne povezljivosti, zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanja storitev". 

Države članice lahko zato oblikujejo lastne svežnje podpore v sklopu svojih strateških načrtov SKP 
po letu 2020 v okviru razvoja podeželja in v svojih partnerskih sporazumih (5) in programih v 
sklopu kohezijske politike. Pri strateških načrtih SKP bi lahko na primer zagotovile nabor ciljno 
usmerjenih intervencij za LEADER/CLLD in druge oblike sodelovanja, izmenjavo znanja ali naložbe 
v osnovne storitve in podjetja, odvisno od razmer in potreb v posamezni državi članici. 
Zakonodajni predlogi za strateške načrte SKP od držav članic zahtevajo tudi, da opišejo svoje 
strategije za digitalizacijo kmetijstva in podeželja, te pa so lahko zasnovane tudi na način, ki 
omogoča pametne vasi. Države članice in regije lahko v okviru svojih partnerskih sporazumov 
razmislijo tudi o uporabi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 
za usmerjanje sredstev, ki lahko podpirajo pametne vasi (tj. naložbe v širokopasovne povezave, 
podpora MSP zunaj kmetijskega sektorja, usposabljanje na področju IT itd.). 

"Pametne vasi" so skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje svoje 
odpornosti ter gradijo na lokalnih prednostih in priložnostih. Pri razvoju in izvajanju svoje 
strategije za izboljšanje svojih gospodarskih, socialnih in/ali okoljskih razmer se opirajo na 
participativni pristop zlasti z mobilizacijo rešitev, ki jih ponujajo digitalne tehnologije. Pametne 
vasi imajo koristi od sodelovanja in zavezništev z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in 
mestnih območjih. Začetek in izvajanje strategij pametnih vasi lahko temeljita na obstoječih 
pobudah in se lahko financirata iz različnih javnih in zasebnih virov" (opredelitev pametnih vasi iz 
evropskega projekta PILOT PROJECT ON SMART ECO-SOCIAL VILLAGES). 

Socialne inovacije so nove družbene prakse, katerih cilj je zadovoljiti družbene potrebe na boljši 
način od obstoječih rešitev, ki izhajajo npr. iz delovnih pogojev, izobraževanja, razvoja skupnosti 
ali zdravja. Te zamisli so ustvarjene z namenom razširitve in krepitve civilne družbe. 
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"Socialne inovacije" so običajno v središču koncepta pametnih vasi. Imajo številne opredelitve, v 
okviru pametnih vasi pa jih je mogoče razumeti v smislu "preoblikovanja družbenih praks kot 
odziva na družbene izzive, ki imajo cilj izboljšati rezultate na področju družbene blaginje in nujno 
vključujejo sodelovanje akterjev civilne družbe." Ali preprosteje, postavljanje lokalnih prebivalcev 
in njihovih potreb v ospredje z ustvarjalnimi rešitvami zapletenih družbenih izzivov. 

Ključni koncepti za socialne inovacije: oblikovalec sprememb, socialno oblikovanje, socialno 
podjetništvo, socialni učinek/kolektivni učinek, socialne naložbe/družbeno odgovorno 
vlaganje/tvegana filantropija. 

Krožno gospodarstvo: Gospodarski koncept povezan s trajnostnim razvojem in z zelenim 
gospodarstvom, ki pa presega slednjega. Namesto da bi razmišljalo le o zmanjšanju ekološkega 
vpliva industrij in količine odpadkov, si namreč prizadeva za proizvodnjo blaga in storitev z 
usmeritvijo v trajnostno ravnanje s surovinami in z viri energije. Ali drugače, cilj je vzpostaviti čim 
bolj krožno gospodarstvo z razmišljanjem o novih postopkih in rešitvah za optimizacijo virov ter 
uporabe in odpadkov. Vendar pa opredelitev krožnega gospodarstva ostaja predmet razprave v 
smislu, da uradne in edinstvene opredelitve ni, zato dopušča več opisov. Kljub temu se vse 
opredelitve strinjajo, da je pomembno trajnostno načrtovanje, proizvodnja in potrošnja. Njegov 
cilj je preoblikovati našo družbo v bolj krožno gospodarstvo, ki bo vključevala okoljska, 
gospodarska in socialna vprašanja.  

Krožno gospodarstvo temelji na sedmih temeljnih načelih: trajnostno javno naročanje, ekološko 
oblikovanje, industrijska in teritorialna ekologija, ekonomija funkcionalnosti, odgovorna 
potrošnja, podaljšanje življenjske dobe, izboljšanje preprečevanja nastajanja odpadkov, 
ravnanja z njimi in recikliranja. 

2. PODROČJA UPORABE IN OBSEG STRATEGIJ ZA PAMETNE VASI 

Področje uporabe strategij pametnih vasi je lahko zelo široko. Pri obstoječih pobudah za pametne 
vasi je običajno opaziti, da se osredotočajo na enega ali več širših vidikov in pogojev za razvoj 
podeželja, kjer je za doseganje resničnih sprememb potrebno sodelovanje in ne individualno 
ukrepanje. Odvisno od lokalnih okoliščin in motivacije lahko te pobude prednostno obravnavajo 
gospodarska, družbena ali okoljska vprašanja – ali kombinacijo teh. Ni treba obravnavati vsega 
naenkrat. Po eni strani so lahko ti ukrepi skupnosti povezani z velikimi družbenimi izzivi 21. 
stoletja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje, vključno z obnovljivimi 
viri energije ali novimi priložnostmi za podeželska območja, ki hitro nastajajo, na primer sektor 
biogospodarstva, pametne turistične destinacije itd.  
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Glede obsega se lahko strategije pametnih vasi oblikujejo na ravni vaških naselij, občin, skupin 
občin ali drugih majhnih ločenih ozemeljskih enot (npr. otokov ali skupin otokov) – kar koli je 
najprimernejše in najpomembnejše za lokalno razumevanje pojma "vas". Vendar se prostorski 
obseg strategije pametne vasi praviloma začne na majhnem območju in se razširi s sodelovanjem 
z drugimi območji. 

Na nacionalni, regionalni in celo pokrajinski ravni je treba razviti nekaj preprostih meril, ki bodo 
pomagala določiti ustrezno strategijo pametne vasi. Ključne sestavine bi lahko vključevale: 

 Dokaz o aktivni skupini lokalnih prebivalcev, ki vodijo celoten proces pametnih vasi. To so 
lahko "pisma o zavezanosti" lokalnih prebivalcev, podjetij in lokalnih institucij ter 
pristojnih občinskih organov. Lahko je tudi zgolj oblika pravne osebe (npr. vaško združenje 
ali organizacija civilne družbe, organizacija kmetov), ki jo je skupnost 
imenovala/pooblastila/angažirala, da prevzame vodenje. Takšne pobude lahko izvirajo iz 
civilne družbe, lokalnih oblasti ali celo zasebnega sektorja, vendar jih je treba vedno 
preveriti, da se zagotovi njihova legitimnost, odprtost in vključenost. 

 Jasno izražena "vizija" skupnosti za spremembe, povezana z enim ali več ključnimi 
problemi/priložnostmi, ki jih je opredelila skupnost, skupaj z dokazi o dobri stopnji 
vključenosti skupnosti v to vizijo. V nekaterih primerih je mogoče vizijo pametne vasi 
povezati z obstoječo teritorialno strategijo. Na lokalni ravni je to lahko strategija CLLD, 
občinski načrt ali načrt skupnosti ali Agenda 21. 

3. SODELOVANJE – IZBOLJŠANJE OBČUTKA SKUPNOSTI 

Bistvo pametnih vasi je usmerjanje energije, vizije in zavezanosti lokalnih prebivalcev k lokalnim 
ukrepom. Že opredeljeni primeri projektov in pobud jasno kažejo, da se pametne vasi začnejo 
predvsem s tem, da se lokalni prebivalci združijo okoli skupnega problema ali skupne vizije, da bi 
izvedli nekakšen "načrt ukrepov" za dosego določenega cilja. 

Pomembno je, da mora biti strategija pametne vasi zgolj sredstvo za usmerjanje in učinkovito 
podporo lokalnih pobud in ni sama sebi namen. 

Uspeh takšnih pobud od spodaj navzgor vključuje oblikovanje platform in partnerstev med 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti pa aktivno sodelovanje in podporo ustreznih lokalnih 
in regionalnih organov. Čeprav se začetna zamisel za strategije pametnih vasi lahko začne na ravni 
majhne vasi ali zaselka, je njihov uspeh pogosto odvisen od sodelovanja z drugimi bližnjimi vasmi, 
mesti in kraji. 
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4. POVEZOVANJE NOVIH IN OBSTOJEČIH OBMOČIJ 

Poudariti je treba tudi vse povezave med strategijo pametnih vasi in drugimi obstoječimi širšimi 
strategijami (npr. regionalnimi ali pokrajinskimi digitalnimi strategijami, regionalnimi strategijami 
pametne specializacije itd.). Skupnosti lahko svojo strategijo pametne vasi oblikujejo okoli 
"svetilnika" ali "motornega" projekta, ki spodbuja večjo vključenost skupnosti v reševanje 
opredeljenega izziva/priložnosti (na primer ustvarjanje vira obnovljive energije ali zagotavljanje 
trajnostne storitve oskrbe za starejše). V resnici se strategije pametnih vasi lahko zelo razlikujejo 
in se bodo tudi razlikovale. Ni enotnega modela ali rešitve, ki bi ustrezala vsem. Eden od 
najpomembnejših razlogov za te razlike je izhodišče. Nekatere skupnosti so neizogibno bolj 
napredne kot druge, zato je pomembno zagotoviti, da so merila prilagojena lokalnim razmeram 
in potrebam. Vsako strategijo, ki jo vodi skupnost, je treba obravnavati kot proces in ne kot 
končno stanje. Vsaka vas ali podeželska skupnost je lahko pametna vas, vendar je način, kako to 
doseže, odvisen od lokalnega konteksta, vključno z dejavniki, kot so raven lokalnega znanja, 
človeški kapital, lokalni dejavniki, moč družbenih vezi, ki skupnost povezujejo, in naklonjenostjo 
lokalnih institucij. 

5. GOSPODARSKO OZADJE IN SREDSTVA 

Uporaba koncepta pametnih vasi se je v Evropi precej razvila. Države, ki se ukvarjajo s tem 
konceptom, so začele izvajati svoje ukrepe v praksi. Zanimive primere je mogoče najti v številnih 
državah, kot so Slovenija, Češka, Nemčija, Francija, Finska, Italija, pa tudi v svetovnem merilu. Ne 
obstaja edinstven model pametne vasi, ki bi veljal za vsako državo in regijo in bi ga bilo mogoče 
razviti in široko izvajati. Lokalna ali regionalna območja so lahko zelo raznolika in se soočajo z 
različnimi ovirami celo v isti državi. Vendar so osnove, kot so cilji trajnostnega razvoja, 
vzpostavljene kot globalni okvir za prihodnji trajnostni razvoj. Pariški sporazum in Agenda 2030 
sta v prihodnost usmerjeni svetovni pobudi, ki zajemata vse tri vidike trajnostnega razvoja: 
gospodarski, okoljski in družbeni. 

V okviru razvoja podeželja in za dosego teh ciljev so bile oblikovane številne politike povezane s 
podeželjem, ki jih podpirajo različni programi financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in Kohezijski sklad (KS) sta glavna vira financiranja regionalne politike. Drug pomemben 
vir financiranja teh politik so evropski strukturni in investicijski skladi (ESI), ki jih sestavljata 
Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). 

Upravičeni ukrepi/intervencije za financiranje v načrtu lahko vključujejo a) "mehke" naložbe, kot 
so animacija, svetovanje, usposabljanje, raziskave, študije izvedljivosti in tehnične študije; in b) 
manjše, materialne naložbe. Sodelovanje zunanjih akterjev/strokovnjakov zunaj skupnosti (npr. 
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strokovnih svetovalcev, akademikov ali spodbujevalcev skupnosti) bi se lahko štelo za upravičen 
strošek, da se zagotovi, da ima skupnost potrebne zmogljivosti za izvajanje predlaganih ukrepov. 

6. ZAKLJUČEK 

Pristop pametne vasi je integrativni pristop, ki uporablja potencial ponujen z digitalizacijo in 
razvija nove rešitve s participativnimi procesi ter se tako opira na odprte in družbene inovacije. 
To osnovno razumevanje pristopa pametne vasi vodi do naslednjih političnih priporočil. Ta 
politična priporočila se nanašajo na vse institucionalne ravni, od ravni EU prek makroregionalne 
do nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Kjer je to primerno, je zadevna raven neposredno 
obravnavana, navedeni pa so tudi primeri dobrih praks: 

 Pametno preoblikovanje gorskih, podeželskih in obrobnih vasi obravnavajte kot strateško 
prednostno nalogo. 

 Vključite pametne vasi v obstoječe in prihodnje strategije in politike. 
 Dodelite sredstva za integrativne pristope, kot so pametne vasi. 
 Omogočite prostor za inovacije in eksperimentiranje. 
 Uporabite potenciale pristopa pametnih vasi za obveščanje o inovacijskih potencialih in 

privlačnosti gorskih in podeželskih območij ter za povezovanje mestnih in podeželskih 
območij. 

 Spodbujajte mreženje in izmenjavo izkušenj v zvezi s pristopom pametnih vasi na 
podeželskih in gorskih območjih ter z mestnimi območji. 

 Razvijajte digitalno infrastrukturo in znanja v skladu s potrebami in tehnološkimi 
možnostmi. 

Bibliografija 
http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_sv-strategies.pdf  
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Gastro      Local Lokalna gastronomija Organizacija 

 www.gastrolocal.ro 

 www.facebook.com/gastrolocal.ro 
 
 
Lokalne gastronomske točke so družinske turistične gostinske 
točke, ki ponujajo hrano, značilno za na geografsko območje, ki 
mu pripadajo. Razvijejo se lahko na katerem koli podeželskem 
območju v državi, v Romuniji pa so trenutno lokalne 
gastronomske točke v več okrožjih, kot so: Brașov, Covasna, 
Sibiu, Tulcea itd. 

GASTRO LOCAL je mrežni program na nacionalni ravni, ki 
temelji izključno na vzpostavitvi lokalnih gastronomskih točk. 
Začel se je jeseni 2019 in je nastal zaradi potrebe, da se turistom 
iz občine Vama Buzăului - županije Brașov ponudi pravo, varno 
in edinstveno kulinarično doživetje na podeželju. 
 
To je način za ustvarjanje sinergije skupnosti in model socializacije na podeželju ob 
gastronomskem dejanju. Njegova vloga je ponuditi obiskovalcem priložnost, da lokalnim 
gospodinjstvom na območju, kjer preživljajo počitnice, v kmečkem vzdušju, vendar v skladu z 
zakonsko predpisanimi higienskimi pravili, postrežejo obrok s tradicionalnimi romunskimi 
izdelki. 
 
Kaj počne podjetje GASTRO LOCAL? 
 
 
 Resnično podpira in spodbuja lokalne podeželske proizvajalce; 
 določa operativne predpise in skrbi za njihovo spoštovanje; 
 ustvarja nacionalno prepoznavno blagovno znamko; 
 Zagotavlja poenostavitev postopkov, potrebnih za akreditacijo lokalnih gastro točk; 
 Prispeva h gospodarskemu razvoju romunske države in lokalne gastronomije z 

razvojem trajnostnih gospodarskih dejavnosti; 
 Je enoten in informiran partner za razpravo s pristojnimi institucijami; 
 vzpostavlja enotno promocijsko strategijo lokalne mreže Gastro; 
 Zagotavlja posebne nasvete; 
 Posreduje pri lokalnih/regionalnih partnerstvih; 
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 analizira in predlaga načine za razvoj omrežja; 
 Ohranja preprost, pravilen in enostaven postopek delovanja omrežja Gastro 

Local. 
 

- Povečanje teritorialnega potenciala  

- Inovativna rešitev za vzpostavitev  

- lokalnega turizma 

- Krožno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na gospodarstvu lokalnih podjetij  

- Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh 

 

Raziščite Romunija Rural Turism Potovalna agencija 

 www.exploreromania.org 

 www.facebook.com/ 
Explore-Romania-340662065530 
 

 
Raziščite sredstva Romunije: 

 interakcija z ljudmi in naravo, čim manjši vpliv na okolje in uporaba storitev, ki jih nudijo 
domačini, kar prispeva k ohranjanju in spodbujanju majhnih lokalnih skupnosti. 

 Raziskovanje - "izven ustaljenih poti" pri vseh naših dejavnostih 
 Ohranjanje stika z naravo in tradicionalnimi vrednotami 

 
Poudarki Romunije: 

 Karpati - največji naravni gozd na celini, ki gosti največjo populacijo velikih zveri v Evropi. 
 Delta Donave - Unescov biosferni rezervat in največje mokrišče v Evropi 
 Kulturni in zgodovinski spomeniki UNESCO: poslikani samostani v Bukovini, utrjene cerkve 

v Transilvaniji, lesene cerkve v Maramuresu, samostan in lončarstvo v Horezu, dacijske 
trdnjave, citadela v Sighisoari 

 Transilvanija, dežela mitov, ki je navdihnila slavni roman Drakula Brama Stokerja 
 
Tradicionalne obrti: 
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Čeprav se od regije do regije razlikujejo, so svetle barve in zapleteni vzorci značilnost romunskih 
rokodelskih izdelkov. 
Rezbarstvo je značilno za Karpate, zlasti za pokrajino Maramures, kjer živi tako imenovana "lesna 
civilizacija". 
Volnene preproge in preproge, tkane na navpičnih statvah in ročno barvane z naravnimi barvami, 
so pogosto na stenah romunskih domov. Okrasitev jajc se izvaja z voskom in naravnimi barvili ter 
je že od nekdaj sestavni del spomladanskega velikonočnega praznika obnove. Po vsej Romuniji 
deluje približno 30 lončarskih centrov, vsak s svojim značilnim slogom. Ikone, naslikane na steklo, 
razkrivajo čudovito, domiselno in naivno umetnost številnih ljudskih slikarjev. Obredne maske se 
še vedno zelo pogosto uporabljajo na starodavnih poganskih izvornih festivalih, kar razkriva že 
davno pozabljeno 
 

- Povečanje potenciala ozemeljske naravoslovne in zgodovinsko-umetniške  

- dediščine Ozaveščanje skupnosti s prireditvami in promocijo ozemlja  

- Krepitev odnosov v skupnosti in udeležbe državljanov v življenju skupnosti 

- Ovrednotenje lokalnega gospodarstva 

 

Bison Land 

 www.tinutulzimbrului.ro 

www.facebook.com/tinutulzimbrului.ro 

 

 

Okrožje Zimbru vključuje območje, kjer se naravne vrednote prepletajo z verskimi in 
kulturnozgodovinskimi. Tu se nahaja rezervat zobrov in karpatskih živali "Dragoş Vodă", vendar 
se tu nahaja tudi neprekinjena 600-letna samostanska tradicija. 
 
Gosti gozdovi z več kot 400 let starimi drevesi, zeleni in gozdnati hribi, ki jih lahko prečkate peš 
ali na dveh kolesih, vasi z arhitekturo hiš, ki so videti kot muzeji, kraji, polni zgodovine, zaščiteni 
naravni rezervati, nekateri več kot 8000 let stari solni izviri. 
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Naravni park Vânători Neamţ, ustanovljen leta 1999, se nahaja v severnem delu okrožja Neamţ. 
Razprostira se na vzhodnem pobočju gorovja Stânișoara in nad Podkarpatskim gorovjem Neamț, 
na povprečni nadmorski višini 800 m. Naravni park Vânători Neamţ je bil zaradi rastlinske in 
živalske pestrosti razglašen za območje, pomembno za skupnost, in za posebno območje varstva 
avifavne. 
 
Od leta 2012 do danes je bilo v divjino naravnega parka Vânători Neamț izpuščenih 30 zobrov. Po 
razmnoževanju je število bizonov doseglo približno 48. Nekatere od njih spremljajo z radijskimi 
ovratnicami ali ovratnicami GPS, nameščenimi okoli vratu. 
 
Prvo evropsko priznanje je Dežela bizona prejela leta 2009, ko je bila vključena v mrežo EDEN 
(Evropske destinacije odličnosti), leta 2016 pa je postala četrta ekoturistična destinacija v 
Romuniji. 
 
Okrožje Zimbru je edini cilj v Romuniji, ki je prisoten na tekmovanju Top 100 Sustainable 
Destinations, ki ga na svetovni ravni organizira Green Destinations. "Dežela Zimbru" je bila 
prisotna v obeh vrhovih v letih 2017, 2018 in 2019. 
 
Dežela zobrov je edini kraj v Evropi, kjer so zobri hkrati v svobodi, polsvobodi in ujetništvu. 
 
Srečanje z največjo kopensko živaljo v Evropi, ki lahko tehta tudi do ene tone, je edinstveno 
doživetje z močnimi čustvi, ki pa se vam bo zagotovo vtisnilo v spomin med nepozabne spomine. 
Skupaj z vami bodo na tej pustolovščini tudi rangerji iz naravnega parka Vânători Neamț 
 

- Povečanje potenciala ozemeljske naravoslovne in zgodovinsko-umetniške 

- dediščine Ozaveščanje skupnosti s prireditvami in promocijo ozemlja Krepitev  

- odnosov v skupnosti in udeležbe državljanov v življenju skupnosti  

- Ovrednotenje lokalnega gospodarstva 
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Podpora za omrežje pametnih vasi s strani podjetja Monaghan Integrated 

 

 www.midl.ie 

V hitro spreminjajočem se sodobnem svetu se podeželska območja in podeželske skupnosti 
soočajo s številnimi izzivi pri 
njihova prizadevanja za preživetje in razvoj v okviru te nove resničnosti. Slaba infrastruktura, 
demografski primanjkljaj, omejen dostop do znanja in tehnološkega napredka so le nekateri od 
problemov pri oblikovanju strategij za izboljšanje in trajnost podeželja. Zato so pobude, 
namenjene reševanju problematičnih vprašanj podeželja z inovacijami in trajnostnimi 
praksami, zdaj v poslovnem svetu v trendu. 

 
Pobude za "pametne vasi" so akcijski načrti, namenjeni krepitvi lokalnih skupnosti z 
izvajanjem trajnostnih praks in zagotavljanjem odpornosti (Anastasiou et al., 2021). Pametne 
vasi z možnostjo povečanja trajnosti in doseganja ciljev trajnostnega razvoja (SDG) združujejo 
socialne inovacije in prakse krožnega gospodarstva za oživitev, ohranitev in razvoj 
podeželskih območij in skupnosti, ki se težko odzivajo na sodobno konkurenčnost (Zavratnik, 
2018). Primer izvajanja pristopa pametnih vasi je Monaghan Integrated Development (MID). 

 
MID je razvojno podjetje s sedežem v okrožju Monaghan na Irskem, ki se osredotoča na pomoč 
podeželskim skupnostim in vasem v okrožju pri napredku s pomočjo socialne vključenosti, 
enakosti in usmerjenih razvojnih načrtov. MID-ov pristop od spodaj navzgor omogoča skupne 
projekte za reševanje posebnih lokalnih vprašanj s prilagojenimi rešitvami in vključujočimi 
praksami (MID, 2021). Na podlagi opredelitve pojma "pametno", ki jo je podala Evropska 
unija, MID s svojim delom dosega ključne cilje "pametne, trajnostne in vključujoče rasti": 
spodbuja znanje in inovacije, razvija trajnostna načela in prakse, ki omogočajo rast kraja, ter 
si aktivno prizadeva za doseganje socialne kohezije z vključevanjem (Naldi et al., 2015, str. 
90-91). V tem duhu MID spodbuja lokalni razvoj z neposrednim družbenim učinkom. 

 
MID z več obsežnimi programi zagotavlja podporne storitve posameznikom,   kupnostnim 
skupinam in podjetjem v okrožju Monaghan. S ponujanjem rešitev za vprašanja, kot sta 
brezposelnost in socialna izključenost, si MID prizadeva za ustvarjanje enakih možnosti na 
prej prikrajšanih območjih in v družbenih skupinah. Pomaga tudi pri ustanavljanju in/ali 
krepitvi skupnostnih skupin in mrež ter ponuja svetovalne storitve na teoretičnem in 
pragmatičnem področju. Prav tako spodbuja inovativnost in ustvarjalnost s pomočjo pri 
ustanavljanju ali širjenju novih podjetij. 

 
Uspešno delo MID temelji na "večsektorski partnerski strukturi", ki združuje predstavnike 
različnih statusov in funkcij (MID, 2021). Na sodelovalen, vključujoč in spoštljiv način MID 
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sponzorira inovativne pristope k lokalnemu razvoju in trajnosti. Organizira tudi dogodke za 
krepitev skupnosti, nagrajuje prostovoljno delo in okrožje Monaghan obvešča o vseh možnih 
razvojnih rešitvah prek živahno in dinamično prisotnost v regiji. 

 
Primer MID izpolnjuje osnovna načela socialnih inovacij. Njegove svetovalne in podporne 
storitve krepijo potencial lokalnih skupnosti in skupin ter hkrati zagotavljajo njihovo prihodnjo 
rast in samozadostnost. 
Programi, ki jih MID uporablja, zagotavljajo strukturo in znanje za doseganje visokih ciljev in 
odzivanje na sodobne - ali celo prihodnje - izzive. 

 
MID s svojim celostnim pristopom k načrtovanju razvoja na podlagi socialne enakosti in 
vključenosti neposredno izboljšuje blaginjo v regiji, zato ima velik družbeni učinek. Poleg tega 
se MID-ova zavezanost k pomoči skupnosti pri rasti skupaj s trajnostnimi praksami uspešno 
odziva na koncept krožnegagospodarstva. 
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Digitalno vključevanje, ki ga je pripravil Donegal Digital 

 www.donegaldigital.ie 

Odzivanje na digitalizacijo je za podeželske regije izziv zaradi pomanjkanja infrastrukture in 
digitalne pismenosti, zlasti v času pandemije COVID-19. V tem kontekstu postaja gradnja 
trajnostnih omrežij in podjetij zapleteno vprašanje, ki zahteva inovativne pristope in 
strukturirano podporo. 
Kot odziv na to realnost na Irskem nastajajo digitalna vozlišča, ki čutijo praznino in ustvarjajo 
strateška partnerstva za podporo prikrajšanim območjem. 

 
Primer takšnega partnerstva je Donegal Digital v okrožju Donegal na Irskem. Donegal Digital 
je javno-zasebno partnerstvo, ki spodbuja ukrepe za digitalno preobrazbo okrožja, ki potrebuje 
inovativne pristope in trajnostne poslovne načrte. Donegal Digital se osredotoča na tri cilje: 
"graditi močne skupnosti Donegal Digital, povečati digitalne raziskave in inovacije ter 
poglobiti Letterkenny Digital". 
grozd" (San Emeterio, 2019). Projekt Donegal Digital spodbuja svojo digitalno strategijo z več 
ukrepi: omogoča študije za prihodnji napredek in izboljšave, organizira pobude za 
vzpostavitev novih digitalnih storitev in podpornih sistemov v okrožju Donegal ter upravlja 
lokalna digitalna vozlišča za krepitev digitalne vključenosti v okvir za načrtovanje lokalne 
gospodarske skupnosti (LECP) (Donegal Digital, 2021a). Donegal Digital zagotavlja 
širokopasovno povezavo za posameznike in podjetja v Donegalu ter dinamično podpira 
digitalna zagonska podjetja. 
Podjetje Donegal Digital, ki je zavezano razvoju, spodbuja tudi raziskave na področju 
pametnih energetskih rešitev in projektov. Poleg tega s svojimi vozlišči povečuje digitalno 
pismenost in vključenost, ustvarja zaposlitvene priložnosti, povečuje zmogljivosti lokalnih 
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podjetij in tradicionalnih družb ter izboljšuje širšo operativno učinkovitost skupnosti. Donegal 
Digital spodbuja tudi irski jezik in kulturo z delom na digitalnih virih, ki lahko opolnomočijo 
območja Gaeltacht (Donegal Digital, 2021a). Poleg tega si od leta 2016 prizadeva za 
vzpostavitev portala odprtih podatkov turističnega sektorja in kulturnih dobrin Donegala v 
okviru "projekta razvoja programske opreme, digitalizacije vsebin in uvajanja senzorjev", 
imenovanega "Big Data for Tourism" (Donegal Digital, 2021b). 
Donegal Digital v okviru pomoči skupnosti pri izboljšanju organizira številne delavnice, na 
katerih vse akterje obvešča o novih trendih, izobražuje o digitalni pismenosti in pomaga pri 
razvoju malih podjetij. 
Strateška partnerstva podjetja Donegal Digital omogočajo razširitev dejavnosti v okrožju 
Donegal. Velik del svoje energije usmerja v naložbe v digitalne raziskovalne zmogljivosti, 
digitalna znanja in spretnosti, širokopasovne priključne točke itd. V ta namen si trenutno 
prizadeva za razvoj novih digitalnih vozlišč po vsej Irski, s čimer ponuja infrastrukturo za 
razvoj na več območjih, ki so bila doslej tehnološko podhranjena. Nenehne izboljšave in razvoj 
zagotavljajo, da se inovacije delijo in vključujejo več ljudi in regij, saj sledijo konceptu 
pametne vasi. 

 
Donegal Digital je družbeno inovativno partnerstvo, ki omogoča enake možnosti več ljudem. 
Z izmenjavo digitalnega znanja in infrastrukture spodbuja socialno in digitalno vključenost, ki 
je potrebna za razvoj in razcvet podeželskih območij. 

 
Zavezanost podjetja Donegal Digital k trajnostnim poslovnim praksam zajema številne 
sektorje, njegovi projekti digitalizacije pa bodo v prihodnosti vedno bolj koristili skupnostim, 
podjetjem in posameznikom. Sodelovalni duh za vsakim inovativnim korakom je način, kako 
družba Donegal Digital dejavno upošteva modele krožnega gospodarstva. 
Z uporabo in spodbujanjem znanja kot moči Donegal Digital uporablja koncept pametnih 
vasi v večjem obsegu.  
 

 

Digitalizacija prehranske izkušnje Good Food Ireland 

 

 www.goodfoodireland.ie 

Razvoj območij gospodarskega razvoja na podeželskih območjih s pomočjo turizma je lahko 
izziv, če kraji nimajo osnovnih orodij, infrastrukture in znanja o trženju, mreženju in načinih, 
kako ostati v stiku z globalno skupnostjo. Posledično ima podeželje Irske težave pri 
spodbujanju in privabljanju turistov v manj znane destinacije. Pristop pametnih vasi naj bi 
ponujal rešitve za nastale družbene in finančne izzive. 
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Good Food Ireland je usklajena s konceptom pametnih vasi: ustanovljena je bila z namenom 
povezovanja kmetijsko-živilskega sektorja s turistično-gostinskim sektorjem, dvigovanja irske 
kulture ter spodbujanja marginaliziranih skupnosti in gospodarstev. 
(Good Food Ireland, 2021). V tem okviru je Good Food Ireland ustvarila inovativno blagovno 
znamko, ki spodbuja kakovostni prehranski turizem z okrepljenimi doživetji lokalne kulturne 
vrednosti in vrednotenjem obrtniških izdelkov. Good Food Ireland, ki jamči za vse svoje 
partnerje po skrbnih pregledih, se zavezuje, da bo vsem obiskovalcem ponudila varne in 
koristne možnosti. 

 
Splošno sprejeta opredelitev, ki sta jo pripravila C. Michael Hall in Liz Sharples, opisuje 
prehranski turizem kot "obiskovanje primarnih in sekundarnih proizvajalcev hrane, festivalov 
hrane, restavracij in posebnih lokacij, pri katerih je degustacija hrane in/ali doživljanje 
značilnosti specializirane regije za proizvodnjo hrane glavni motivacijski dejavnik za 
potovanje" (2003, str. 10). Proizvodi Good Food Ireland so namreč doživetja, ki gostom 
omogočajo raziskovanje edinstvene zgodovine in kulture Irske. S prilagojenimi izkušnjami 
peke, degustacijskimi turami hrane in pijače, dejavnostmi iskanja hrane 
Dobra hrana na Irskem spodbuja kulturno in zgodovinsko znanje v rekreativnem kontekstu s 
pomočjo hrane in ga združuje s kratkim bivanjem v krajih, kot so podeželske hiše, družinska 
gostišča itd. 

 
Platforma Good Food Ireland ponuja možnost spletne rezervacije edinstvenih doživetij in/ali 
nastanitev po vsej Irski, pri čemer se gostje seznanijo z manj znanimi kulturnimi elementi ali 
destinacijami v državi. Prav tako omogoča rezervacijo kulinaričnih doživetij v akreditiranih in 
odobrenih obratih. Good Food Ireland sodeluje tudi z malimi podjetji po vsej državi, ki imajo 
koristi od izpostavljenosti na platformi. 
S posebnim poudarkom na lokalni obrtniški hrani in pijači želi platforma obiskovalce poučiti 
o pomenu lokalnih in malih podjetij, irskih kmetov in proizvajalcev hrane ter irske kulture na 
splošno. 

 
Spletno mesto Good Food Ireland je enostavna za uporabo komercialna platforma, ki ponuja 
spletne storitve željnim obiskovalcem. Informiran in posodobljen imenik destinacij in 
doživetij, strokovnjakov, malih podjetij, obrtniških izdelkov in še veliko več omogoča 
učinkovito brskanje po irski kulturi. Funkcije rezervacij in spletne s 
hmelj izboljša izkušnjo in obiskovalcem olajša načrtovanje potovanj. Poleg tega delovanje 
platforme spodbuja podeželski turizem in povečuje prihodke lokalnih kmetov, proizvajalcev 
hrane in lokalnih skupnosti na splošno. 

 
Good Food Ireland združuje prehranski turizem z zavestnim turizmom, spodbuja kulturno in 
zgodovinsko znanje ter krepi lokalne skupnosti z izpostavljanjem malih podjetij in manj znanih 
destinacij. Ta socialna inovacija ima velik vpliv tako v majhnem kot v velikem obsegu, saj se 
odziva na lokalne potrebe in neposredno izboljšuje blaginjo krajev. 
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Platforma Good Food Ireland se osredotoča na odgovorne in trajnostne prakse ter poudarja 
pomen obrtniških izdelkov, kulturnih artefaktov in malih ali družinskih podjetij. S svojim 
digitaliziranim imenikom in izkušnjo rezervacij platforma ponuja alternativne možnosti 
širšemu občinstvu. Platforma Good Food Ireland, ki upošteva načelo funkcionalne ekonomije, 
ponuja dragoceno storitev številnim akterjem, s čimer povečuje turistično izkušnjo in prihodke 
lokalnih skupnosti.  

 
 

APDTN Valea Ozanei 

 

  www.valeaozanei.ro 

  www.facebook.com/tinutulzimbrului.ro 
 

APDTN Valea Ozanei je nevladna, avtonomna in apolitična organizacija, ki nima patrimonialnega 
namena, njen cilj pa je spodbujati in razvijati turistični potencial in dediščino območja, 
tradicionalne obrti, kulturne, obstoječe turistične znamenitosti v Tîrgu Neamț in na sosednjem 
območju, povečati turistični tok, ustvarjati in razvijati turistične zmogljivosti ter zagotavljati 
harmonično interakcijo med turističnim sektorjem ter socialnimi in okoljskimi dejavniki. 
 
Med cilji združenja je tudi spodbujanje kulturnega potenciala regije. 
 
Potekale so dejavnosti za spodbujanje zgodovinskega turizma, ki so se osredotočale na 
spodbujanje zgodovinskih ciljev tako na območju Targu Neamta kot na celotnem območju okrožja 
Neamt. 
 
Organizacija festivala "Iarmaroc" v Targu Neamtu v letih 2015, 2017, 2018 in 2019 predstavlja 
obsežen projekt, ki je nadaljeval predstavitev lokalne kulinarične tradicije. Festival "Iarmaroc" v 
Tîrgu Neamțu je predstavljen v obliki tradicionalnega sejma, ki ima korenine v starodavni kulturi 
romunskega ljudstva. Prav tako, 
tradicionalne umetniške predstave so posebna atrakcija za turiste, ki obiščejo to območje. Dogodek 
promovira romunske obrti in tradicije; 
 
APDTN Valea Ozanei je uspelo ohraniti kulturni dogodek v Tg. Neamț, da bi promoviral lokalne 
romunske kulturne vrednote. 
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- Povečanje potenciala ozemeljske naravoslovne in zgodovinsko-umetniške  

- dediščine Ozaveščanje skupnosti s prireditvami in promocijo ozemlja Krepitev  

- odnosov v skupnosti in udeležbe državljanov v življenju skupnosti  

- Ovrednotenje lokalnega gospodarstva 

 
 

 

Mihai Eminescu Trust 

  www.mihaieminescutrust.ro  

www.facebook.com/MihaiEminescuTrust 

Sklad Mihai Eminescu Trust je svojo dejavnost v Romuniji začel v neugodnih razmerah. Sklad je 
bil ustanovljen leta 1987 v Londonu. Ime fundacije govori o prvotnem namenu, to je podpirati 
romunske intelektualce (filozofe, pisatelje, umetnike), da bi bili v stiku z univerzami v Zahodni 
Evropi, zlasti v Oxfordu in Cambridgeu, z osebnostmi iz Zahodne Evrope. Prvo pomembno 
posredovanje sklada Mihai Eminescu je bilo določeno s Ceausescujevim načrtom sistematizacije 
in nevarnostjo, da bo izginilo na tisoče vasi z zgodovinsko vrednostjo. V tem kontekstu je sklad 
podprla njegova kraljeva visokost valižanski princ, ki je, 27. aprila 1989 je imel govor o položaju 
romunskih vasi ob razstavi Build A Better Britain, ki jo je v Londonu organizirala organizacija 
Civic Society. 
Fundacija bolj kot katera koli druga vrsta organizacije pomeni vključenost in človeško kakovost. 
Mihai Eminescu Trust (MET) verjame v potencial lokalnih skupnosti in jih podpira z nenehnim 
prizadevanjem za oživitev. MET je postal pomemben del teh rastočih skupnosti. 
Po letu 1990 se je fundacija posvetila zaščiti transilvanske zgodovinske dediščine. Leta 2000 je 
bila ustanovljena romunska podružnica sklada Mihai Eminescu Trust, ki jo pokriva ASR, princ 
Walesa, in usklajuje projekte ohranjanja dediščine in revitalizacije vasi v Transilvaniji. 
Pokroviteljstvo ASR je trajalo 13 let, med letoma 2000 in 2013. Kakovost - MET razvija projekte, 
pri katerih prevladuje kakovost, ravno zato, ker se zavedamo, da dediščina pomeni dobro narejene 
stvari, ki bodo vzdržale tok časa. Strokovno znanje, pridobljeno z dolgoletnimi izkušnjami - MET 
je partner drugim ustanovam in organom, s katerimi lahko deli svoje znanje. 
Sklad izjavlja, da ceni preteklost, vendar gradi za prihodnost - družba MET meni, da morajo vsi 
projekti, ki so nastali z izkoriščanjem dediščine, za svojo uspešnost gledati v prihodnost. 
Danes je sklad Mihai Eminescu Trust namenjen ohranjanju lokalne dediščine in oživljanju vasi v 
Transilvaniji in Maramureșu, dveh najbolj pristnih območij v Evropi. MET se osredotoča na 
odgovorni turizem, kar pomeni razvoj turistične infrastrukture ob upoštevanju nekaterih bistvenih 
meril: trajnostno upravljanje, razvoj lokalne skupnosti, krepitev kulturne dediščine in varstvo 
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naravnega okolja. Sklad Mihai Eminescu Trust je začel razvijati odgovorni turizem s prenovo 
starih saških hiš in jih preoblikoval v tradicionalne hiše za goste za manjše skupine obiskovalcev. 
MET je 40 vaščanom omogočil tudi usposabljanje in certificiranje za organizatorje potovanj. 
Zdi se, kot da se je ime tu ustavilo. V vaseh Viscri, Mălâncrav, Criţ, Floresti, Alma Vii in Biertan 
lahko gostje uživajo v pristnem podeželskem doživetju: tradicionalna arhitektura in pohištvo, 
naravna hrana, običaji, obrti in edinstveno doživetje podeželskega načina življenja. Tradicionalne 
hiše za goste ohranjajo izvirno pohištvo in pristno tradicionalno arhitekturo z minimalnimi posegi 
za doseganje sodobnih higienskih standardov (kopalnica itd.). Poleg trdnjav in utrjenih cerkva 
lahko gostje uživajo v naravi, saj so jim na voljo različne pohodniške poti. Za tiste, ki želijo 
celovito doživetje, so organizirani obiski pri obrtnikih, vožnja z vozom, čakanje na čredo goveda, 
obiski ovčjega hleva. 
Organizacija izvaja različne vrste dejavnosti, med drugim: programe strokovnega usposabljanja 
na področju tradicionalnih poklicev v Romuniji, razvoj kulturnega turizma, projekte, namenjene 
okolju in naravi, projekte skupnosti, obnovo posvetne in verske kulturne dediščine, obnovo stavb 
s tradicionalno arhitekturo, podporo podeželskim skupnostim pri osamosvajanju in podporo 
podjetništvu. 
Neposredni namen sklada ni podpirati podeželski turizem, vendar pa MET z izvajanjem dejavnosti 
prispeva k utrjevanju podpornega ekosistema na več ravneh, k razvoju dediščine in oblikovanju 
močnih podeželskih turističnih destinacij. Ta vrsta organizacije s svojimi skrbmi je lahko model, 
ki ga je treba vključiti v pametne strategije za razvoj podeželskega turizma. 
Neposredni namen sklada ni podpirati podeželski turizem, vendar pa MET z izvajanjem dejavnosti 
prispeva k utrjevanju podpornega ekosistema na več ravneh, k razvoju dediščine in oblikovanju 
močnih podeželskih turističnih destinacij. Ta vrsta organizacije s svojimi skrbmi je lahko model, 
ki ga je treba vključiti v pametne strategije za razvoj podeželskega turizma. 
 
 

EcoBrunch 

 
Brunch je priboljšek za konec tedna, ko zjutraj vstanemo prej in preskočimo zajtrk (a ne preveč). 
Zakaj? Ker se odločimo, da ga "združimo" s kosilom in mu ponudimo čas za dolgotrajno razvajanje 
naših brbončic. 

 
Pojem brunch se je pojavil v Veliki Britaniji konec 19. stoletja. Običajno poteka ob nedeljah med 
11.30 in 16.00. Ta prostočasni obrok vsebuje različne izdelke, od najlažjih, kot za zajtrk, do najbolj 
doslednih, ki se običajno postrežejo sredi dneva. 
 
Ni boljše priložnosti za ljudi iz skupnosti, ki so se strinjali, da bi imeli brunche v vasi, da bi z gosti 
delili najboljšo hrano, pijačo in lokalne zgodbe. Pa tudi za vas ne, da bi lahko svobodno jedli 
brezskrbno in se spoprijateljili z domačini in njihovim načinom preživljanja. Kar zadeva kalorije, 



  
 

 
Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290 

  

 
brez skrbi! Ulice v vasi so odprte in čakajo, da se po njih sprehodijo potepuhi sredi kulinaričnega 
doživetja brez primere! 
 
Dogodki EcoBrunch praznujejo gastronomsko kulturo in promovirajo certificirane ekoturistične 
destinacije po vsej Romuniji. Serijo EcoBrunch sta vzpostavila združenje Moja Transilvanija in 
romunsko združenje za ekoturizem v sodelovanju s sedmimi ekoturističnimi destinacijami, ki so 
vključene v program 
"Zeleno podjetništvo - trajnostni gospodarski razvoj z ekoturizmom", skupni program 
Romunščina - Ameriška fundacija in Fundacija Partnerstvo. Pobuda EcoBrunch podpira 
ohranjanje lokalne dediščine in avtentičnost turistične izkušnje z gastronomijo v romunskih 
ekoturističnih destinacijah. 
 
Na dogodku EcoBrunch se lokalni tradicionalni izdelki najvišje kakovosti, gastronomski in 
rokodelski, združijo s tradicijo - glasbo, plesi, obrtjo - v edinstveno turistično doživetje. Tovrstni 
dogodki skrajšajo vrednostno verigo med proizvajalcem in potrošnikom ter sledijo konceptu "od 
kmetije do mize". 
 
Tako se podpirajo in spodbujajo zlasti mali proizvajalci na podeželju. Poleg preprostega uživanja 
ali trgovanja z lokalnimi izdelki se turisti na teh dogodkih srečajo s proizvajalci iz oči v oči, 
spoznajo zgodbo o tradicionalnem izdelku in bolje razumejo trud, ki ga je vložil kmet. Tako bodo 
spodbujeni, da cenijo in uživajo več lokalnih proizvodov, s čimer bodo podprli gospodarstvo in 
skupnost. 
 
EcoBrunch je tudi edinstvena priložnost za ustvarjanje zavezništev in sodelovanja na različnih 
ravneh, priložnost za navdih in izmenjavo izkušenj ter boljše spoznavanje skupnosti. 
 
Nenazadnje pa izkušnja EcoBrunch spodbuja počasni turizem, uživanje lokalnih izdelkov in je 
dobrodošla socialna inovacija. Poleg tega je tovrstne dogodke mogoče zlahka ponoviti in so lahko 
del turistične strategije podeželskega območja. Gre za pametno strategijo, ki se osredotoča na 
digitalna orodja za promocijo in sodelovanje različnih vrst akterjev v vrednostni verigi turistične 
destinacije. 
 

 

Eko muzej Aso Valley  

  www.ecomuseovalledellaso.it 
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V Italiji je izraz Ekomuzej povezan z izrazom "razširjeni muzej" in se razlikuje od "običajnega 
muzeja", saj ni omejen na eno stavbo ali muzejsko območje, temveč je namenjen razširitvi na 
ozemlje, za katerega je značilno tradicionalno, naravoslovno in zgodovinsko-umetniško dediščino, 
ki je posebej pomembna in vredna zaščite, obnove in izboljšanja. 
Dolina Aso je obsežno ozemlje, ki se odpira v središču Picena ob toku reke Aso, od njenih izvirov 
v osrčju gorovja Sibillini do plaž s pogledom na Jadransko morje. K novim oblikam teritorialnega 
in turističnega upravljanja. 
 
"Območje doline Aso," pojasnjuje arhitektka Antonella Nonnis, koordinatorka Ekomuzeja doline 
Aso, "je že nekaj časa priljubljeno mesto za eksperimentiranje in raziskave na področju upravljanja 
in izboljševanja kulturne dediščine." V tem postopnem procesu rasti sta odločilno vlogo odigrala 
ekomuzej in kohezija, ki so jo pokazale skupnostne in občinske uprave. "Ekomuzej je kulturna 
ustanova, ki na določenem ozemlju in ob sodelovanju prebivalstva trajno zagotavlja funkcije 
raziskovanja, ohranjanja in izboljševanja niza naravnih in kulturnih dobrin, ki predstavljajo okolje 
in načine življenja, ki so tam potekali". 
 
Ekomuzej lahko opredelimo kot stvarnost, katere cilj je spodbujanje družbeno-gospodarskega 
razvoja ozemlja s krepitvijo in povezovanjem lokalne kulturne dinamike, ustvarjanjem sinergij s 
turističnim in gospodarskim sektorjem, pozornostjo do okolja in spodbujanjem logike trajnosti. 
Ekomuzej si prizadeva tudi za krepitev procesov prepoznavanja dediščine, materialne in 
nematerialne, ki je prisotna na ozemlju, z določanjem poti, ki združujejo kraje, ki so že znani in 
obiskani s kulturnim turizmom, izolirane in nerazvite obstoječe stavbe, v logiki "razpršenega 
muzeja" ali 
"teritorialni muzej", ki ga je dežela Marke že zelo priznala. 
 
 
 povečanje potenciala ozemeljske naravoslovne in zgodovinsko-umetniške dediščine 
 Povečanje ozaveščenosti skupnosti z dogodki in promocijo območja 
 Krepitev odnosov v skupnosti in sodelovanja državljanov v življenju skupnosti. 
 Vrednotenje lokalnega gospodarstva 
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12-to-many: model poslovnega omrežja, ki povezuje gozd s trgom. 

 www.12tomany.net 
 

V kraju Prato Carnico v dolini Pesarina se je rodila pobuda SaDilegno, katere cilj je ponovno 
odkriti gorsko območje, ki se je v zadnjih desetletjih močno izčrpalo. V povezavi s to pobudo je 
bil ustanovljen projekt 
Vzpostavljen je bil tudi model 12-To-Many, mreža podjetij, ki krepi lokalne okoljske in človeške 
vire ter tako ustvarja novo bogastvo za celotno skupnost. Ta model se je sčasoma razširil tudi na 
druge italijanske regije in danes je v projekt vključenih že 28 italijanskih podjetij. 
 
Vzpostavitev prve mreže podjetij v gozdno-lesni dobavni verigi v Italiji z razvojem modela 
poslovne mreže 12-to-Many, da bi omogočili proizvodnjo in ponudbo lesnih izdelkov in storitev 
z visoko gospodarsko vrednostjo na nacionalnem in mednarodnem trgu. socialno z zelo majhnim 
vplivom na okolje. 
 
To je glavni cilj, ki ga namerava doseči podjetje SaDiLegno Samueleja Giacomettija z inovativnim 
projektom "Študija, oblikovanje in priprava prve poslovne mreže gozdno-lesne dobavne verige v 
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Alta Carnii (UD)", ki ga sofinancira avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, podpirajo pa 
INEA, gorska skupnost Carnia in PEFC Italija. nekritična globalizacija trga in popolno spoštovanje 
življenja. Sedanjost in prihodnost. 
 
 
 Krepitev lokalnega podeželskega in gozdnega potenciala 
 Inovativna rešitev za izboljšanje lokalnega gospodarstva 
 Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh 
 Ustvarja ozaveščenost skupnosti 
 spodbujanje dobrega počutja, zdravega življenja, sodelovanja in timskega dela 
 
 
 
 

 

Ustvarjamo nov svet. Varujemo naravo, da se izrazi v svoji najboljši obliki. 

 www.sferaagricola.it 
 

Družba Sfera se je rodila leta 2016 v pokrajini Grosseto z zamislijo o ustvaril prvo popolnoma 
trajnostno hidroponično rastlino za pridelavo zelenjave. 
 
Njegov uspeh je bil tolikšen, da ga je leta 2018 podjetje StartupItalia razglasilo za najboljši 
agrotehnični startup, kar je priznanje za razvoj inovativnega vrtnarskega koncepta v ravnovesju z 
okoljem, v katerega je umeščen. 
 
Projekt, ki ga je prav tako financiral Oltre Venture (prvi italijanski sklad za naložbe z učinkom), 
je vključeval gradnjo največjega tehnološkega rastlinjaka v Italiji, ki uporablja tehnike gojenja 
brez zemlje - tj. hidroponiko - in za namakanje porabi do 90 % manj vode kot tradicionalne metode. 
Poleg tega se na ta način odpravi uporaba herbicidov ter močno zmanjša uporaba sredstev proti 
glivicam in pesticidov. 
 
Vrtnine in zelenjavo posadimo v alternativni inertni substrat, na primer v ekspandirano glino, 
perlit. 
 
 

 Vodstveni pristop brez izkoriščanja delovne sile 
 Do 10-krat večja produktivnost kot pri tradicionalnem kmetijstvu. 
 Stalna proizvodnja skozi vse leto 
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 Veliko zmanjšanje porabe vode 
 Brez uporabe pesticidov 
 Odsotnost težkih kovin 
 Uporaba "dobrih" žuželk, ki se hranijo s škodljivimi 

 

Poti in poti na otoku Kythera 

  https://kipa-foundation.org/apokatastasi-paradosiakon-monopatio/ 
 

Oktobra 2010 je Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA) v sodelovanju s 
Trekking Association, Občino Kythera in Antikythera izvedla standardni in inovativni program na 
podlagi trajnostnega turizma. Ta program se je začel izvajati za razvoj celostne mreže poti s 
čiščenjem in označevanjem starih poti kot alternativo množičnemu turizmu. Kythera Trails je 
uradno omrežje poti na otoku Kythera, ki prispeva k trajnostnemu turizmu, hkrati pa krepi naravno 
in kulturno dediščino otoka ter pomaga lokalni skupnosti pri njenem razvoju. 
 
Združenje Kythera Trails je že ustvarilo 11 poti/ 100 km poti in sodeluje s Paths of Greece in 
World Trade Network. 
Cilj programa je bil razširjen na poudarjanje in zaščito naravne in kulturne dediščine otoka, 
podaljšanje turistične sezone, ozaveščanje prebivalcev otoka, zlasti mladih, o njegovem bogastvu, 
ustvarjanje mreže s kraji, kjer se spodbujajo takšni ukrepi, in krepitev lokalnih podjetij, npr. tabel, 
vodenih ogledov, lokalnih proizvodov itd..V ta namen je bilo vloženega veliko truda, da se 
obstoječe stare poti obogatijo z novimi, tako da se mreža lahko razširi na več kot 50 kilometrov, 
kar je potrebno število za označitev pohodniške destinacije. Tako je od skoraj nič poti leta 2010 
do 6 poti leta 2012 in 12 poti v skupni dolžini 100 km danes. 
 
Poleg tega visok odstotek dobička (67 %) ostane in krepi lokalno gospodarstvo v primerjavi z 
odstotkom dobička, ki izvira iz množičnega turizma. 
 
 
 povečanje potenciala ozemeljske naravoslovne in zgodovinsko-umetniške dediščine 
 Krepitev odnosov v skupnosti in sodelovanja državljanov v življenju skupnosti. 
 Vrednotenje lokalnega gospodarstva 
 Razširitev turističnega območja 
 Nadgrajena krožna zasnova in pionirski sistem signalizacije 
 Dve poti sta postali prvi poti v Evropi, ki sta bili certificirani z znakom poti Zelena zastava, v 

omrežje pa je bila vključena tudi prva plezalna pot Via Ferrata. 
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Konzorcij okoli  

Kmetijsko-živilska veriga regije Sterea 

 https://agrifoodcentralgreece.gr/en/# 

 https://www.facebook.com/agrifoodcentralgreece 
 

Kmetijsko-živilsko partnerstvo regije Osrednja Grčija (APCG) je razvilo niz digitalnih orodij za 
podporo in promocijo proizvajalcev z nadgradnjo svojega spletnega mesta, ki je postalo popolno 
elektronsko večfunkcijsko vozlišče. Spletna stran 
najprej vključuje interaktivni zemljevid proizvajalcev v regiji in druga inovativna promocijska 
orodja: točke proizvodnje in prodaje kmetijsko-živilskih podjetij in proizvodov, kot so enote 
kmečkega turizma, vinske kleti za obisk, gospodinjski aparati, tržnice lokalnih proizvodov itd. 
 
Glavni cilj APCG je povečati ozaveščenost o kmetijsko-živilskem sektorju Srednje Grčije ter 
potrditi in promovirati lokalno pridelane kmetijsko-živilske proizvode. 
APCG ponuja tudi številne podporne in svetovalne storitve podjetjem v primarnem in 
sekundarnem sektorju regionalnega gospodarstva osrednje Grčije. 
Poslanstvo je podpirati kmetijsko-živilska podjetja v regiji Osrednja Grčija z zagotavljanjem vseh 
najsodobnejših promocijskih orodij, pobud in znanja, ki so na voljo, da bi jim pomagali utrditi 
njihovo prisotnost na svetovnem trgu F&B. 
Agroživilsko partnerstvo osrednje Grčije ima številne cilje, ki so izključno v javno korist. 
Dolgoročni cilji, ki jih spletna stran podpira, so: 
 Povečanje ozaveščenosti o lokalno pridelanih agroživilskih proizvodih, 
 Spodbujanje in širjenje lokalne in sredozemske prehrane, 
 Potrjevanje in spodbujanje "košarice" blaga iz osrednje Grčije, 
 Premostite vrzel med proizvajalci in potrošniki, 
 Pomagajte proizvajalcem, da postanejo bolj ekstrovertirani. 
 

- Spodbujanje teritorialnega potenciala  
- Inovativna rešitev za ustvarjanje lokalnega turizma Na podlagi gospodarstva 

lokalnih podjetij  
- Vrednotenje skupnosti na različnih ravneh  
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- Ustvarja skupnost in ozaveščenost skupnosti  
- Spodbujanje dobrega počutja, zdravega življenja, sodelovanja in timskega dela 
- Ustvarjanje novih partnerstev med sektorji 

 
 

Olive Green Hotel 

 

 https://www.olivegreenhotel.com/ 

 https://www.facebook.com/OliveGreenHotel/?ref=page_internal 
 

Hotel Olive Green se nahaja v Heraklionu na Kreti. Gre za edinstven ekološki in pametni hotel, 
100-odstotno okolju prijazen, ki je bil zasnovan na podlagi zamisli o sodobnem in 
visokotehnološkem razkošju. Glavna značilnost tega hotela je izrazita uporaba tabličnega 
računalnika, s katerim obiskovalci upravljajo razsvetljavo, klimatsko napravo, glasbo in televizijo. 
Ta zasebna tablica obiskovalcem omogoča naročanje sobne strežbe in jim omogoča tudi dostop do 
njihovih osebnih družbenih medijev. 
 
Ekološko filozofijo hotela opisujejo načela recikliranja materialov, medtem ko se večina 
energetskih potreb pokriva od znotraj. , s sončnimi kolektorji in drugimi inovativnimi elementi, 
kar spodbuja trajnostni razvoj. 
Svojim obiskovalcem ponuja sodobno infrastrukturo in združuje najnovejšo tehnologijo s kretsko 
tradicijo. Stavba je 100-odstotno okolju prijazna, saj proizvaja energijo s pomočjo sončnih 
kolektorjev. 
 
Hotel ponuja tudi trajnostno lokalno gastronomijo in se oskrbuje z izdelki lokalnih proizvajalcev. 
 

- Proizvodnja energije iz sončnih  

- kolektorjev Sobe so osvetljene z  

- naravno svetlobo Povečanje  

- teritorialnega potenciala Vrednotenje  
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- skupnosti na različnih ravneh 

 

Bolgarsko združenje za podeželski in ekološki turizem (BARET) 

               http://www.baret-bg.org/ 
 
 

Bolgarsko združenje za podeželski in ekološki turizem (BARET) je nacionalna nevladna 
organizacija, ki ponuja storitve, blago in intelektualne izdelke, povezane s spodbujanjem 
podeželskega in ekološkega turizma v Bolgariji, ter ustvarja pogoje za njegov razvoj. 
 
Cilj združenja je razvoj podeželskega in ekološkega turizma na neurbanih območjih Bolgarije na 
podlagi splošnega izboljšanja njihovega stanja s podpiranjem njihove oživitve. Prav tako 
organizacija razvija nacionalne programe za razvoj turizma v krajih, obetavnih za podeželski in 
ekološki turizem, ter spodbuja okolju prijazne gospodarske in okoljevarstvene dejavnosti ter 
okoljsko izobraževanje. 
 

- podpirati ohranjanje bolgarske kulturne in zgodovinske dediščine ter prispevati k 
oživitvi podeželja z aktivnim razvojem nacionalnih programov v regijah po vsej 
državi, ki imajo potreben potencial; 

 
- Spodbujanje varstva narave, okolju prijazne industrije in izobraževanja o ekologiji; 

 
- Priprava strategije za razvoj netradicionalnega turizma; 

 
- Zagotavljanje stičišča za znanstvenike in raziskovalce, ki se ukvarjajo s projekti na 

področju ekoturizma. 
 

 

Združenje bolgarskih vasi 
https://abv-selo.org/ 

https://www.facebook.com/abvselobg 
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Združenje bolgarskih vasi je bilo ustanovljeno leta 2006. Je prva nevladna organizacija v Bolgariji, 
ki deluje na področju razvoja podeželja in kmetijske politike. Združenje v javnosti in tujini 
predstavlja možnosti za razvoj več kot 5000 bolgarskih vasi in težave, s katerimi se te soočajo. 
 
Glavni cilji Združenja bolgarskih vasi so: 
 Razvoj in informiranje o vsaki bolgarski vasi in naložbenih priložnostih; 
 Ustvarite pozitiven in odgovoren odnos do vasi; 
 Zakonodajna pobuda v bolgarskih vaseh; 
 Spodbujanje podeželskega turizma; 
 Podpora in promocija turističnih znamenitosti v vaseh; 
 Razvoj in izvajanje inovativnih in naprednih tehnologij v kmetijstvu; 
 privabljanje tujih in bolgarskih vlagateljev v nekmetijske dejavnosti; 
 Privabljanje naložb za oživitev kmetijstva; 
 Spodbujanje in ohranjanje tradicionalnih običajev, folklore in obrti; 
 zmanjšanje brezposelnosti na podeželju; 
 Zmanjšanje migracij s podeželja; 
 Izboljšanje kakovosti izobraževanja na podeželju; 
 Izboljšanje zdravstvenega varstva na podeželju; 
 Razvijte politike za vrnitev ljudi v vasi; 
 informacijska podpora v skladu s predpisi EU za podeželje in kmetijstvo; 
 Podpora aktivnim ljudem v vaseh pri pripravi, pisanju in izvajanju projektov, 

ki jih financirajo EU in mednarodni vlagatelji. 
 
V letu 2016 je Združenje bolgarskih vasi začelo https://agropolice.bg , ki je prva spletna platforma 
za preprečevanje kriminala in prometnih nesreč na podeželju. Druga naloga je zaposlovanje 
prostovoljcev za izboljšanje varnostnega okolja, cestnega prometa in obvladovanja nesreč v 
različnih delih države. 
 

- Podpora razvoju trajnostnega podeželskega turizma. 
- Pomoč pri izboljšanju in posodobitvi kmetij ter boljšem trženju 

njihovih proizvodov 
- podpora privabljanju vlagateljev na podeželje. 
- Pomoč podjetnikom pri učinkovitem izvajanju njihovih poslovnih idej. 
- oglaševanje in široko medijsko pokrivanje pomembnih vprašanj za vasi in 

prebivalce v njih.  
- spodbujanje in ohranjanje tradicionalnih običajev, folklore in obrti; izboljšanje 

življenjskega standarda vaščanov.  
- Oblikovanje spletne platforme za preprečevanje kriminala na podeželju; 
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BIC INNOBRIDGE 

https://www.innobridge.org/en/home-english/ 
https://www.facebook.com/bic.innobridge 

 

Center za poslovne inovacije INOBRIDGE je organizacija za podporo inovativnim zagonskim 
podjetjem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. BIC INOBRIDGE sledi metodologiji in 
kolektivnim izkušnjam ter uporablja znanje in izkušnje Evropske mreže poslovnih inovacijskih 
centrov (EBN - www.ebn.eu). Trenutno je to prvi in edini uradno akreditirani center EU BIC za 
Bolgarijo. 
Združenje izvaja številne dejavnosti in pobude, namenjene podpori podjetništva, razvoju 
podjetniške kulture in podjetniškega duha, izboljšanju okolja in proinovacijske infrastrukture ter 
pogojev za zagon podjetij.BIC INNOBRIDGE aktivno sodeluje v različnih evropskih projektih, ki 
imajo ključno vlogo pri razvoju trajnostnega turizma in zelenega podjetništva. 
 
OTROCI: Cilj projekta je izboljšati promocijo in izkoriščanje naravne in kulturne dediščine 
čezmejnega območja, tako da se otrokom in njihovim družinam ponudi edinstven koncept 
potovanja na čezmejnem območju Bolgarija-Romunija. 
Zeleni podjetniki v Evropi 
Cilj projekta je razviti in zagotoviti smiselno podjetniško učenje za zeleno gospodarstvo. 
Iniciativnost in podjetništvo sta bistveni prečni veščini, ki ju je EU opredelila za ustvarjanje 
delovnih mest v prihodnosti in za prehod na zeleno gospodarstvo. Pri doseganju teh ciljev projekt 
povečuje pomembnost in raven dosežkov učencev, ki se učijo podjetništva. 
Družbeno in dobro tehnološko podjetništvo v prazni Evropi 
Cilj projekta SAGA je prispevati k zmanjšanju neenakosti, zagotoviti oživitev gospodarstva ter 
vključujočo in dolgoročno rast s soustvarjanjem in sodelovanjem, vključevanjem vseh ustreznih 
zainteresiranih strani, razvojem in potrditvijo programa usposabljanja za prebivalstvo, ki živi v 
"prazni Evropi", vendar ima hkrati bogato kulinarično dediščino in/ali proizvodnjo hrane. SAGA 
razvija in ocenjuje inovativen program usposabljanja za tiste, ki živijo na tovrstnih podeželskih 
območjih, obravnava njihova pereča vprašanja, kot so brezposelnost ter gospodarska in socialna 
revitalizacija, ter jim daje znanje, kompetence in veščine za razvoj socialnih podjetij na področju 
gastronomije, hrane in kulinarične dediščine. 
CRAFT 4.0 - Omogočanje potenciala rokodelstva 
Cilj projekta je podpreti razvoj tega izjemno pomembnega sektorja z zagotavljanjem usposabljanja 
na področju digitalnega modeliranja in digitalne/dodatne proizvodnje. Narava tega projekta je 
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inovativna, saj želi podpreti razvoj obrtnega sektorja z izkoriščanjem priložnosti in sprejemanjem 
izzivov, ki jih ponuja nedavni tehnološki napredek, zlasti na področju digitalnega modeliranja in 
digitalne/dodatne proizvodnje. Nova orodja, viri in veščine, ki jih ponuja projekt, bodo obrtnim 
podjetnikom omogočili, da ustvarijo nove paradigme za obrtni sektor. 
 
 

 podpiranje razvoja trajnostnega turizma in z njim povezanih sektorjev; 
 Pomoč podjetnikom pri učinkovitem izvajanju njihovih poslovnih idej; 
 izboljšanje promocije in izkoriščanja naravne in kulturne dediščine; 
 Razvoj in potrjevanje programov usposabljanja v turizmu in sorodnih sektorjih; 
 Spodbujanje zelenega, socialnega in gastronomskega podjetništva. 

 
 
Avdio vodiči - nov način odkrivanja tradicije podeželskih območijnačin 
odkwww.eastbelgium.com/audioguide 

rivanja tradicije podeželskih  

Turist, ki prvič pride v določeno regijo, običajno dobi bodisi jedrnate zemljevide ali letake, ki ne 
zajamejo čara kraja, bodisi obsežne vodnike, ki jih le redki še imajo dovolj potrpljenja prebirati. 
Sodobna in cenovno dostopna rešitev bi bil avdio vodnik, pod pogojem, da ne bi šlo le za posneto 
različico obstoječih vodnikov. V tem smislu je pomislil na projekt L'Agence du Tourisme de l'Est 
de la Belgique (Agencija za vzhodni turizem vzhodne Belgije), neprofitne organizacije, ki deluje 
v vzhodnem delu Valonije. Tu je nemško govoreče prebivalstvo večinsko, kar je pustilo svoj pečat 
na lokalnih tradicijah. Da bi lahko na pogovoren in zanimiv način predstavila posebnosti območja, 
pa tudi njegovo zgodovino, ki je neredko burna, je agencija začela sodelovati s profilnim 
združenjem iz SaintVitha, Zwischen Venn und Schneifel. Tako so se rodile "Zvočne poti" (Circuits 
sonores), pobuda za promocijo nemško govoreče regije Belgije, prilagojena načinu, na katerega 
turisti dandanes porabljajo informacije o območju, ki ga obiščejo. 
 
Od samega začetka je bil poudarek na dostopnosti informacij. Zapisi naj ne bi bili izčrpni z vidika 
posredovanih podatkov, niti preveč strokovni, temveč čim bolj posejani z anekdotami in 
podrobnostmi, ki jih zgodovinski vodnik ne bi mogel posredovati. Zato so bili opravljeni intervjuji 
z ljubitelji lokalne zgodovine ali domačini, da bi poslušalcem ponudili pristnejši pogled na regijo. 
 

Zvočne datoteke so na voljo brezplačno vsem, ki to želijo, in jih je mogoče prenesti ter nato 
predvajati na pametnem telefonu ali predvajalniku mp3. Načeloma se je izkazalo, da je projekt 
tako preprost za izvajanje kot inovativen. To pa ne pomeni, da se agencija ni soočila z nekaterimi 
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težavami pri izvajanju. Pri posnetkih ni vedno uspelo ohraniti pogovornega tona, ki so ga želeli 
predlagatelji projekta, zato za nekatere lokacije še vedno ni na voljo zvočnega vodnika. Za druge 
bi bilo treba natisniti podrobne zemljevide, ki bi spremljali vodnik, dodatni stroški pa ne bi bili 
vključeni v sredstva, prejeta v okviru osi LEADER (v vrednosti približno 54 000 EUR). Poleg tega 
agencija še vedno išče tehnično rešitev, ki bi omogočala prenos datotek neposredno na pametni 
telefon brez pomoči računalnika. Hkrati pa so rezultati projekta spodbudni. 
 
Na spletišču agencije so že na voljo trije itinerarji za spoznavanje regije, ki so komentirani v treh 
jezikih (nizozemščini, francoščini in nemščini), turisti pa lahko spoznavajo zgodovino in lokalne 
posebnosti tega obmejnega ozemlja v lastnem tempu, ne da bi jih spremljal vodnik. 

Informacije (kontakt): 
Andrea Michaelis - andrea.michaelis@eastbelgium.com 
 

 

Criativoǳ Facebook podpira gradnjo skupnosti na področju ustvarjalnega turizma 

                http://www.loulecriativo.pt/en/home  

Obstaja veliko zanimivih primerov, kako zgraditi (in vzdrževati) spletno ustvarjalno potovalno 
skupnost, in "Loulé Criativo" je zagotovo eden izmed njih. Mesto Loulé, ki se nahaja v portugalski 
regiji Algarve, le streljaj od znanega počitniškega kraja Faro in njegovih privlačnih plaž, se je 
odločilo za razvoj ustvarjalnega turizma, da bi zaščitilo in spodbujalo tradicionalno dediščino, ki 
temelji na umetnosti, obrti in kulinariki. 
 
Priporočamo na primer njihovo stran na Facebooku, kjer redno posodabljajo svoje dejavnosti, 
glasila, podatke o delavnicah in načine, kako lahko potniki sodelujejo in se udeležujejo njihovih 
številnih dejavnosti, so navedeni tukaj: www.facebook.com/ loulecriativo / Screenshot Facebook 
page "Loulé Criativo", ki ponazarja komunikacijo prek družbenih medijev. 
 
"Loulé Criativo" je pobuda, ki se osredotoča na krepitev identitete tega območja v Algarveju, 
z ustvarjalnostjo in inovacijami kot gonilno silo. Podpira usposabljanje in dejavnosti obrtnikov in 
strokovnjakov v ustvarjalnem sektorju ter prispeva k oživljanju tradicionalnih umetnosti in 
spodbujanju novih pristop. 
 
Namen tega projekta, ki ga spodbuja občina Loulé, je prebivalcem in obiskovalcem zagotoviti niz 
storitev, ki zagotavljajo: Ustrezno in sodobno usposabljanje na področju tradicionalnih umetnosti 
in obrti; stalno uvajanje inovacij v izdelke in delovne procese strokovnjakov; pogoje za raziskave 
na področju umetnosti in obrti ter sorodnih tem; podporo za namestitev in poslovanje obrtnikov in 
strokovnjakov v ustvarjalnem sektorju, prilagojeno njihovim potrebam; umetniški in ustvarjalni 
rezidenčni program, ki mobilizira mednarodno kritično maso; dinamično in privlačno ponudbo 
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ustvarjalnih izkušenj, ki turistom omogočajo stik z edinstvenimi vidiki regionalne identitete in 
dediščine na podlagi filozofije "naredi sam"; kulturni program, ki spodbuja dogodke, povezane s 
tematiko ustvarjalnosti, dediščine, umetnosti in obrti. Udeležite se delavnic, tečajev, tematskih 
vikendov in doživetij, ki jih na tem območju navdihujejo UMETNOST, ROČNE OBRTI, 
GASTRONOMIJA, DEDIŠČINA in RITEM. 
Doživite lokalno kulturo, se družite z domačini in odkrijte bogato učno izkušnjo. 
EKOATo je prostor in priložnost za razvoj in uživanje v ustvarjalnosti. Sprejmite izziv in iznajdite 
nove načine, kako se pokloniti ozemlju, poustvariti njegovo zapuščino v sodobnosti in združiti 
ljudi okrog novih pomenov bivanja in delovanja. 

Trženje Platforma Creative Islandijaa 
 

                  www.creativeiceland.is 

 

Avtentična doživetja, ki jih ponujajo lokalni umetniki in strokovnjaki Obiskovalcem Islandije, ki 
se želijo vključiti v islandsko kulturo, je na voljo možnost rezervacije tipičnih islandskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi na delavnicah pletenja in kvačkanja, delavnicah pisanja, tečajih 
islandske kuhinje, fotografskih sprehodih, obiskih ustvarjalnih skupin, lončarskih delavnicah, 
tečajih otoškega jezika ali ustvarjalnih seminarjih. 
 
Umetniki in strokovnjaki, ki želijo ponuditi dejavnost, lahko od Ustvarjalnega otoka dobijo 
podporo pri oblikovanju ponudbe, ki jo bodo promovirali na spletu, in so povabljeni, da jo tržijo 
na spletni strani Ustvarjalnega otoka. Udeleženci dejavnosti so nato spodbujeni, da delijo izkušnje 
na strani organizacije na Facebooku. Redne posodobitve njihovih dejavnosti, glasila, podatki o 
delavnicah in kako lahko popotniki sodelujejo in se udeležijo številnih dejavnosti, so navedeni 
tukaj: creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland Posnetek zaslona spletne strani 
"Creative Iceland".  
 
Umetniki in strokovnjaki, ki želijo ponuditi dejavnost, lahko pri oblikovanju ponudbe, ki jo bodo 
promovirali na spletu, dobijo podporo Ustvarjalnega otoka in so povabljeni, da jo tržijo na spletni 
strani Ustvarjalnega otoka. Udeleženci dejavnosti so nato spodbujeni, da delijo izkušnje na strani 
organizacije na Facebooku. 
 
Redne novice o njihovih dejavnostih, glasila, podatki o delavnicah in kako lahko popotniki 
sodelujejo in se udeležijo številnih dejavnosti, so navedeni tukaj: creativeiceland.is, 
www.facebook.com/CreativeIceland Posnetek zaslona spletne strani "Creative Iceland". 



  
 

 
Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290 

  

 
 

 

Naselo.bg 

 www.naselo.bg/za-nas/ 

www.facebook.com/groups/coolinarna/ 
 
 
 

Naselo.bg je bolgarska platforma za podeželski turizem, ki vam omogoča odkrivanje značilne 
lokalne hrane, rezervacije, udeležbo na degustacijah ali izletih, da jo poskusite v krajih, kjer jo 
pripravljajo. 
 
Stran je del dolgoročnega projekta "Pendara" fundacije "Localfood.bg". To je sodoben vodnik za 
vse popotnike, ki iščejo pristne lokalne okuse, kmetije in zanimive zgodbe o ljudeh, ki stojijo za 
njimi. 
 
Verjamemo, da podeželske turistične destinacije niso le nastanitve, ampak imajo absolutno 
prednost pred vsemi drugimi - in to je tradicionalna domača hrana, ki jo ponujajo. Zato je 
Naselo.bg prvo spletno mesto v Bolgariji, ki promovira samo registrirane gostilne, kmetije in 
restavracije s hrano, ki jo pripravljajo njihovi lastniki. 
 
Vsak kraj je poseben, prinaša svoj duh, okus in čustva, kar lahko včasih oteži izbiro. Zato 
ponujamo natančne opise in uporabna orodja, s katerimi boste zlahka našli pravi kraj za vsakogar. 
 
Naša podpora gastronomskemu podeželskemu turizmu v Bolgariji ni omejena na njegovo 
promocijo. Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki za podeželje, nadzor nad hrano, kmečke tržnice in 
festivale. Kot taki razvijamo zagovorništvo za 
korist mikro podjetij v kmetijstvu, živilstvu in turizmu - pripravljamo ustrezno regulativno 
dokumentacijo in izvajamo usposabljanja za subjekte v tem sektorju. 
 

- Inovativna rešitev za promocijo podeželskega turizma in destinacij ter spodbujanje 
lokalnega gospodarstva; 

- Kombinacija podeželskega, ekološkega in prehranskega turizma; 
- Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega obiska v pokrajini, kar 

zagotavlja dodaten dohodek in zaposlovanje ter ustvarja pogoje za razvoj 
podeželskih območij in skupnosti; 
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- Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, reševanje vsakodnevnih težav, kot so: 

iskanje zaposlitve, uresničevanje svojih potencialov na različnih javnih področjih, 
vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami; 

- Poveča prestiž pokrajine, ne le v smislu turizma, temveč tudi kot kraj za stalno 
bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega poslovanja na bolgarskem podeželju.  
 

 

Podeželje Balkan 

  www.ruralbalkans.com/english/ 

www.facebook.com/bulgarianvillages/ 
 
 
Rural Balkans je platforma za podeželski turizem. 
 
Namen te platforme je spodbujati turizem na podeželskih območjih Bolgarije in Balkana. 
Platformo vzdržuje popotnik Gavrail Gavrilov, vsebuje pa zanimive in koristne informacije v več 
glavnih kategorijah: 
 
 
1. Usmeritve - načini odkrivanja. Predstavite najzanimivejše destinacije zunaj mest. 
 
 
2. Osebnosti - predstavite zgodbe o navdihujočih ljudeh, ki smo jih srečali na poti. 
 
 
3. Dogodki - Predstavite vaške zabave, o katerih ne morete nikjer prebrati. 
 
 
4. Kulinarika - okus potovanja. Predstavljamo izvirne recepte iz podeželske kuhinje Balkana. 
 
 
5. Kraji - kjer nas pozdravijo kot prijatelje. Gostoljubnost v prijetni družbi. 
 
 
6. Analizira 
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- Inovativna rešitev za promocijo podeželskega turizma in destinacij ter spodbujanje 

lokalnega gospodarstva; 
- Kombinacija podeželskega, ekološkega in prehranskega turizma; 
- Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega obiska v pokrajini, kar 

zagotavlja dodaten dohodek in zaposlovanje ter ustvarja pogoje za razvoj 
podeželskih območij in skupnosti; 

- Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, reševanje vsakodnevnih težav, kot so: 
iskanje zaposlitve, uresničevanje svojih potencialov na različnih javnih področjih, 
vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami; 

- Poveča prestiž pokrajine, ne le v smislu turizma, temveč tudi kot kraj za stalno 
bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega poslovanja na bolgarskem podeželju. 
 

 

Opoznai.bg 

  www.opoznai.bg 

www.facebook.com/opoznai 
 

Opoznay.bg je projekt za vse, ki radi potujejo in odkrivajo nove zanimive kraje v državi. 
Najobsežnejši katalog znamenitosti v Bolgariji - z več kot 7 000 članki o naravnih znamenitostih, 
kulturi in umetnosti, znamenitostih, dogodkih, zabavi in zatočiščih ter še veliko več. 
 
Opoznay.bg zbira vse koščke naše večstoletne zgodovine in tradicije ter dodaja vrline narave, zato 
vam ponuja priložnost, da ponovno odkrijete neznano Bolgarijo. Spoznajte kraje, ki bi jih sicer 
zamudili, ne da bi se zavedali njihovega magnetizma in veličine. Mesta, ki na najbolj natančen 
način pripovedujejo našo zgodbo in način življenja. 
Ena od glavnih kategorij je podeželski in ekološki turizem, ki vključuje različne nastanitvene 
objekte iz te kategorije, opremljene z informacijami, številnimi fotografijami in komentarji ljudi, 
ki so jih že obiskali. 
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Na spletni strani lahko obiskovalci dobijo informacije o različnih dogodkih, znamenitostih, 
restavracijah in ponudbi, vključno s podeželskim turizmom. Poleg tega stran vsebuje različne ideje 
za potovanje po Bolgariji, ki so dejanske zgodbe različnih popotnikov in vsebujejo dragocene 
informacije o različnih krajih. 
 
Obiskovalci spletne strani lahko izkoristijo tudi uvrstitve v različnih kategorijah. 
- najbolj priljubljene, najbolj zaželene, najbolj iskane, najbolj komentirane, najbolj razširjene 
znamenitosti in še več. Na voljo je tudi lestvica najbolj priljubljenih znamenitosti v podeželskem 
in ekološkem turizmu, kjer si lahko ljubitelji podeželskega in ekološkega turizma ogledajo in 
prejmejo informacije o 100 najbolj priljubljenih znamenitostih v tej kategoriji. 
 

- Inovativna rešitev za promocijo podeželskega turizma in destinacij ter spodbujanje 
lokalnega gospodarstva; 

- Platforma ponuja inovativen način za povečanje turističnega obiska v pokrajini, kar 
zagotavlja dodaten dohodek in zaposlovanje ter ustvarja pogoje za razvoj 
podeželskih območij in skupnosti; 

- Podpira izmenjavo informacij, izkušenj, idej, reševanje vsakodnevnih težav, kot so: 
iskanje zaposlitve, uresničevanje svojih potencialov na različnih javnih področjih, 
vzpostavljanje povezav med različnimi podeželskimi območji in regijami; 

- Poveča prestiž pokrajine, ne le z vidika turizma, temveč tudi kot kraj za stalno 
bivanje in kot priložnost za razvoj donosnega poslovanja na bolgarskem podeželju. 
 
  
 

Hmelj na kolo - Spletna stran, ki povezuje kolesarstvo z dolino zelenega zlata 

 

Hops na kolo je spletna stran, ki spodbuja kolesarjenje in spoznavanje mesta Žalec in številnih 
okoliških vasi (sicer znana kot dolina zelenega zlata - hmelja). Slovenija je precej kolesarska 
dežela, saj imamo veliko lepih krajev, ljudje so navdušeni nad uspehi naših profesionalnih 
kolesarjev, poleg tega pa želijo živeti zdravo. 
V Savinjski dolini, kjer se nahaja Žalec in okoliške vasi, so čudovita doživetja na dosegu naših 
nog. Druga možnost, ko nekdo želi obiskati hmeljišča in druge bližnje kraje, je s kolesom - bodisi 
z električnim, navadnim ali cestnim kolesom. Žalec je prijazen vsem - kolesarskim družinam, 
resnim rekreativnim kolesarjem, ljubiteljem množičnih kolesarskih prireditev (kot je Kolesarjenje 
v Savinjski dolini vsako leto konec junija) ali gorskim in turnim kolesarjem ter postaja ena najbolj 
celovitih kolesarskih destinacij v Sloveniji. 
 

Na tem območju je na voljo 7 kolesarskih izletov, in sicer: 
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 cestna turneja,  
 polja hmelja,  
 Hom tour,  
 Ogled Šmohorja,  
 Kal tour,  
 ogled Mrzlice in  
 Hmeljko.  

Skupno je na voljo 21 kolesarskih poti, dolgih do 50 kilometrov. Zemljevidi vseh prej omenjenih 
kolesarskih poti so na voljo na spletni strani Hops na kolo ali v tiskani različici v lokalnem 
turistično-informacijskem centru (TIC). Poti so opremljene z oznakami, smerokazi in opozorilnimi 
znaki, ki zagotavljajo varnost in vodenje. Delo še poteka, zato vse poti še niso označene, vendar 
so določene in jih lahko že obiščejo domačini ali turisti.  
 
 

 
Tako "vodeno" kolesarjenje ponuja čudovito doživetje po deželi zelenega zlata in je združeno z 
lokalnimi kulinaričnimi odkritji in degustacijami piva. Domačini in turisti lahko uživajo v 
ekološko pridelani hrani ali domači hrani z lokalnih turističnih kmetij. Na kolesarskih izletih turiste 
in domačine s sladkimi brbončicami pričakuje vrhunska čokoladnica v Žalcu. 
Spletna stran ponuja tudi nekaj lokalnih nastanitvenih možnosti, kar pomeni, da skupnost želi 
sodelovati in spodbujati drug drugega ter lokalno pridelavo hrane. Aplikacija Hmeljko Hops za 
telefone je še v nastajanju. Ideja je, da bi ob poti Hmeljko našli več informacijskih tabel, kjer bi 
lahko našli več informacij o hmelju, hmeljiščih in Savinjski dolini. S pomočjo 7 informacijskih 
tabel lahko odgovorite na vprašanja v aplikaciji. Vse, kar potrebujete, sta kolo in pametni telefon. 
Trenutno je mogoče kviz rešiti na spletni strani Hmelj na kolesu in se naučiti kaj novega. 
 
- Spodbujanje lokalnih podjetij z vodeno kolesarsko turo (postanki ob poti, kjer lahko gostje 

jedo lokalno hrano, okušajo lokalno pivo, rezervirajo nastanitev itd.). 
- Lokalna podjetja se medsebojno spodbujajo. 
- Turistično-informacijski center v Žalcu spodbuja obisk bližnjih vasi s promocijo spletne 

strani (ali kolesarskega gibanja) na enem od tiskanih dvojezičnih zemljevidov (v 
slovenščini in angleščini), ki jih lahko turisti brezplačno vzamejo s seboj. 
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Spletno križišče Naše podeželje  

 
Naše podeželje je slovensko spletno stičišče, kjer so predstavljene podeželske prakse in inovativne 
rešitve za podeželje. Nastalo je v sodelovanju z Mrežo za podeželje in Društvom za razvoj 
slovenskega podeželja. 

Ključne točke tega spletnega križišča, ki je na voljo javnosti, so: 
 podeželje prihodnosti, 
 dobre in zgledne prakse, 
 inovativne rešitve, 
 samozadostne pametne vasi, 
 e-video tržnica in trgovina "Naša dežela" (angl. Our Country), 
 novice in dogodki ter 
 sponzorstva in donacije. 

Primeri, navedeni na spletni strani, predstavljajo številne "pametne" rešitve za okoljske, socialne, 
gospodarske in druge izzive slovenskega podeželja. Ker se ta podeželska območja in njihovi izzivi 
med seboj razlikujejo, se morajo razlikovati tudi rešitve in pristopi k njim. Na spletni strani Naše 
podeželje je podeželje prihodnosti predstavljeno skozi različne prakse, predloge in modele. 
Prikazujejo različne možnosti v okviru koncepta pametnih vasi. Digitalizacijo in nove tehnologije 
je treba pametno vključiti v podeželski način življenja in tradicijo, rezultati novih pristopov pa 
morajo omogočiti nova, zelena delovna mesta, samooskrbo s hrano in energijo ter ekološko 
ozaveščenost. Novi koncepti omogočajo svetlejšo perspektivo za mlajše prebivalstvo in njegovo 
vrnitev na podeželje. Slovensko podeželje je še vedno nerazvito in ni doseglo vseh svojih 
potencialov. Je naše "bogastvo" in ustvarjalni pristopi bi lahko prinesli harmonijo med mesti in 
podeželjem. Ničesar ne moremo narediti sami in za razvoj podeželja je potrebno aktivno 
sodelovanje vaščanov. Rešitve morajo biti prilagojene lokalnim potrebam, biti preproste in 
temeljiti na razvojni strategiji. 
 

V tem spletnem stičišču bo v prihodnosti predstavljenih več rešitev in predlogov. Pri predstavitvi 
in sodelovanju pri različnih projektih ali ureditvah na podeželju imajo ključno vlogo (podeželski) 
deležniki. V prihodnosti nameravajo deležniki in prebivalci podeželja sodelovati tudi z digitalnimi 
in televizijskimi mediji, da bi obvestili več ljudi. Naše podeželje je učinkovito digitalno 
promocijsko orodje zaradi predstavitve inovativnih pristopov in uspešnih zgodb ter dodatnih 
povezav na spletni strani, ki obiskovalce usmerjajo v številne spletne trgovine. 
 

- Ta spletna stran je učinkovita in lahko doseže veliko ljudi. 
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- Spodbuja podeželska podjetja, ekološke in domače izdelke, socialne inovacije itd. 
- Dobre prakse se delijo z javnostjo, vaščani pa lažje najdejo določene deležnike ali 

sponzorje. 
 

 

Glamping.si - enostaven način za rezervacijo vašega naslednjega kampa v stilu 

 

 

Spletna stran Glamping.si je prvi in edini BOOKGLAMP v Sloveniji, namenjen rezervaciji 
glamuroznega kampiranja (t. i. glampinga). Na njem so na enem mestu zbrane vse lokacije za 
glamping počitnice. Poudarek pri lokacijah in ponudnikih nastanitev, ki se promovirajo na tej 
spletni strani, je, da zagotavljajo vrhunske storitve, veliko zasebnosti in izjemno kulinariko. Kraji 
za glamping s tega spletnega mesta ponujajo sprostitev v naravi in popoln odklop od vsega vrveža 
našega napornega vsakdana. 
 
Lahko bi rekli, da ta spletna stran deluje podobno kot Booking.com, le da ponuja le mesta za 
glamping (kar je navedeno tudi v njihovem imenu). Glamping.si obiskovalcem strani omogoča, da 
enostavno najdejo in rezervirajo svoje sanjske počitnice v glampingu. Ponudniki namestitev 
ponujajo več vrst glamuroznih šotorov, hišic na drevesih, vrhunskih lesenih in ekoloških hišic ter 
celo elitne hotelske namestitve ali apartmaje. 
Ko se odločate, katero nastanitev izbrati, lahko pri iskanju na spletni strani Glamping.si izbirate 
med več možnostmi: 
 
 

 izberite eno od označenih možnosti glampinga, ki so prikazane na glavnem zavihku, 
 si oglejte možnosti "last minute" in rezervirajte eno (ali več) od njih, 
 kliknite zavihek "regija" in izberite nastanitev glede na regijo, ki jo želite obiskati, ali 
 odprite zavihek "zemljevid" in se odločite med različnimi filtri (regija, kulturna dediščina, 

naravne znamenitosti, prevoz, trgovine, wellness, kulinarika in prosti čas/športne 
dejavnosti). 

 
Del njihovega poslovnega načrta je tudi prodaja darilnih bonov za različne darilne pakete. Ti so 
odlični za rojstne dneve, obletnice ali za preprost pobeg za konec tedna. Njihovo naročilo je zelo 
preprosto, kuponi pa so poslani na želeni naslov še isti dan po prejemu potrditve plačila. Vse 
možnosti bonov imajo opis, kaj je vključeno v ceno in koliko stane posamezen bon. Tudi slike na 
spletni strani so skrbno izbrane; na njih so kraji glampinga predstavljeni v najboljši luči in so 
vabljivi. 
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- Spodbujanje podeželskih območij z nastanitvijo v glampingu. 
- Ena spletna stran pod znano besedno zvezo (glamping) za iskanje in rezervacijo 

tovrstne nastanitve - je bolj organizirana in uporabniku prijazna, saj ponuja vse na 
enem mestu. 

- Gostje lahko te kraje promovirajo v drugih družbenih medijih, na primer na 
Instagramu, tako da ob opisu fotografije navedejo #glampingsLOVEnia. Dandanes 
imajo kanali družbenih medijev pomembno vlogo 

- pomembno vlogo pri promociji. Čim več ljudi doseže, tem bolje. Vse nastanitve s 
tega spletnega mesta ponujajo vrhunske storitve in so glamurozne (iz česar izhaja 
tudi ime glamping), kar je še ena prednost za strategijo promocije v družbenih 
medijih. Dejstvo je, da ljudje na svojih počitnicah radi fotografirajo in jih delijo z 
drugimi. 
 

STRATEGIJA PAMETNIH VASI OTOK KYTHERA 

               https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/ 
 
 
"Grški otok Kythera, ki ga domačini imenujejo tudi Tsirigo, leži na križišču treh morij in je znan 
kot rojstni kraj boginje Afrodite. Naš otok je eden največjih v Grčiji, zanj pa je značilno veliko 
število majhnih naselij s skupno približno 4000 prebivalci. Naše največje pričakovanje je, da bomo 
ohranili mlade na tem območju, in sicer z ustvarjanjem ustreznih pogojev za življenje in delo 
mladih in aktivnih ljudi na otoku. Naše lokalno gospodarstvo temelji predvsem na turizmu in 
kmetijstvu, pa tudi na drugih področjih, kot so obrt in storitve, vključno z izobraževanjem in 
zdravstvom. Z uvajanjem novih tehnologij želimo spodbujati kmetijsko in okoljsko trajnost na 
otoku. Cilj je povečati proizvodnjo lokalnih proizvodov, predvsem oljčnega olja, medu ter 
aromatičnih in zdravilnih rastlin, hkrati pa spodbujati in ohranjati pokrajino, ekosisteme in biotsko 
raznovrstnost otoka Kythera. Prav tako želimo povečati kakovost turizma s podpiranjem 
alternativnih oblik turizma, s promocijo kulturne dediščine, naravnih lepot otoka in lokalnih 
proizvodov. 

Naša lokalna skupnost je zelo močna in ima dobro ohranjeno lokalno identiteto, ki jo sestavljajo 
različna lokalna združenja in organizacije. S sodelovanjem v projektu Smart Rural 21 upamo, da 
bomo pridobili nove ideje in navdih za razvoj strateškega načrta za izvajanje pristopov pametnih 
vasi." Lokalna akcijska skupina otokov Atika, župan otoka in Atenska kmetijska univerza (AUA) 
so glavni akterji, ki aktivno sodelujejo v prvi fazi procesa razvoja strategije pametne vasi za 
vnaprej izbrano vas, otok Kythera v Grčiji, v okviru pripravljalnega ukrepa o pametnih podeželskih 
območjih 21 stoletja projekt. 59 
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Postopek se je začel na pobudo Lokalne akcijske skupine Atiški otoki, ki je podprla vas Kythera v 
fazi predložitve vloge za pridobitev statusa vnaprej izbrane pametne vasi. Lokalna akcijska 
skupina Atika je mreža za sodelovanje občin regionalne enote otokov Atika. Sestavlja ga osem (8) 
otoških občin regije Atika in dvanajst (12) drugih lokalnih združenj (ki predstavljajo ribiški, 
kmetijski, kulturni in turistični sektor). Močno se zanima za pametne vasi, saj je partner v projektu 
LEADER TNC o "pametnih vaseh" in aktivni član mreže pametnih vasi. Eustratios Charchalakis, 
župan mesta Kythera in predsednik odbora za upravljanje programa LEADER/CLLD otokov 
Atika, je navdušeno podprl proces in aktivno sodeluje pri pripravi strategije razvoja pametnih vasi. 
Poleg tega podporo razvoju in izvajanju lokalne strategije pametnih vasi vodijo in usklajujejo člani 
nacionalne strokovne skupine v Grčiji, AUA, ki je tudi del koordinacijske skupine. Nacionalni 
strokovnjaki, ki jih imenuje partner projekta Smart Rural, imajo neposredne družinske vezi na 
otoku Kythera in so močno zavezani podpori razvoju pametnih vasi. 
AUA kot nacionalni strokovnjak v Grčiji prispeva k razvoju strategije za pametne vasi, in sicer 
tako, da najprej podpira njeno pripravo, strategijo za pametne vasi Kythera 3 in jo vodi skozi faze 
razvoja strategije, po potrebi opredeli in mobilizira strokovno znanje strokovnjakov ter po potrebi 
opredeli inovativna orodja in metode za razvoj strategije. 
 
"Grški otok Kythera, ki ga domačini imenujejo tudi Tsirigo, leži na križišču treh morij in je znan 
kot rojstni kraj boginje Afrodite. Naš otok je eden največjih v Grčiji, zanj pa je značilno veliko 
število majhnih naselij s skupno približno 4000 prebivalci. 
Naša največja pričakovanja so, da bomo na otoku zadržali mlade, in sicer z ustvarjanjem ustreznih 
pogojev za življenje in delo mladih in aktivnih ljudi na otoku. 
Naše lokalno gospodarstvo temelji predvsem na turizmu in kmetijstvu, pa tudi na drugih področjih, 
kot so obrt in storitve, vključno z izobraževanjem in zdravstvom. Z uvajanjem novih tehnologij 
želimo spodbujati kmetijsko in okoljsko trajnost na otoku. 
Cilj je povečati proizvodnjo lokalnih proizvodov, predvsem oljčnega olja, medu ter aromatičnih 
in zdravilnih rastlin, hkrati pa spodbujati in ohranjati pokrajino, ekosisteme in biotsko 
raznovrstnost otoka Kythera. Prav tako želimo povečati kakovost turizma s podpiranjem 
alternativnih oblik turizma, s promocijo kulturne dediščine, naravnih lepot otoka in lokalnih 
proizvodov. 
Naša lokalna skupnost je zelo močna in ima dobro ohranjeno lokalno identiteto, ki jo sestavljajo 
različna lokalna združenja in organizacije. S sodelovanjem v projektu Smart Rural 21 upamo, da 
bomo pridobili nove ideje in navdih za razvoj strateškega načrta za izvajanje pristopov pametnih 
vasi." Lokalna akcijska skupina 
Otoki Atika, župan otoka in Atenska kmetijska univerza (AUA) so glavni akterji, ki aktivno 
sodelujejo v prvi fazi procesa razvoja strategije pametne vasi za vnaprej izbrano vas na otoku 
Kythera v Grčiji v okviru projekta Pripravljalni ukrepi za pametna podeželska območja 21. stoletja. 
Postopek se je začel na pobudo lokalne akcijske skupine Atiških otokov, ki je podprla vas Kythera 
v fazi predložitve vloge za pridobitev statusa predizbrane pametne vasi. Lokalna akcijska skupina 
Atika je mreža za sodelovanje občin regionalne enote otokov Atika. Sestavlja jo osem (8) otoških 
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občin regije Atika in dvanajst (12) drugih lokalnih združenj (ki predstavljajo ribiška, kmetijska, 
kulturna, turistična). 
Močno se zanima za pametne vasi, saj je partner v projektu LEADER TNC o "pametnih vaseh" in 
aktiven član mreže pametnih vasi. Eustratios Charchalakis, župan mesta Kythera in predsednik 
odbora za upravljanje programa LEADER/CLLD otokov Atika, je navdušeno podprl proces in 
aktivno sodeluje pri pripravi strategije razvoja pametnih vasi. 
Poleg tega podporo razvoju in izvajanju lokalne strategije za pametne vasi vodijo in usklajujejo 
člani nacionalne strokovne skupine v Grčiji, AUA, ki je tudi del koordinacijske skupine. 
Nacionalni strokovnjaki, ki jih imenuje partner projekta Smart Rural, imajo neposredne družinske 
vezi na otoku Kythera in so močno zavezani podpori razvoju pametnih vasi. 
AUA kot nacionalni strokovnjak v Grčiji prispeva k razvoju strategije za pametne vasi, in sicer 
tako, da najprej podpira njeno pripravo, strategijo za pametne vasi Kythera 3 in jo vodi skozi faze 
razvoja strategije, po potrebi opredeli in mobilizira strokovno znanje strokovnjakov ter po potrebi 
opredeli inovativna orodja in metode za razvoj strategije. 

60 
 

Smart Rural Mouans-Sartoux Mouans- Sartoux 

     https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/Mouans-SartouxFR_Smart-Village-
Strategy.pdf  
 
 

Pametno podeželje Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux je na nacionalni in evropski ravni priznan 
zaradi svoje ambiciozne in trajnostne lokalne prehranske politike, katere cilj je varovati okolje in 
zdravje državljanov. Ta politika temelji predvsem na 100-odstotno ekoloških in večinoma lokalnih 
šolskih menzah, občinski kmetiji, ki dobavlja večino zelenjave, porabljene v menzah, ukrepih za 
izobraževanje o trajnostni hrani za učence in državljane na splošno, podpori za namestitev 
ekoloških kmetov na ozemlju, razširjanju in podpori drugim francoskim in evropskim mestom pri 
prehodu na lokalno hrano. 
 
Izvoljeni predstavniki že več desetletij nenehno podpirajo prehransko politiko. Za izboljšanje 
njenega izvajanja se je občina leta 2016 odločila ustanoviti posebno službo: Center za 
izobraževanje o trajnostni prehrani (Maison d'Éducation à l'Alimentation urableMEAD). 
Mesto v sodelovanju s prebivalci, univerzami/raziskovalnimi središči in drugimi ključnimi 
partnerji še naprej poskuša oblikovati in izvajati inovativne ukrepe politike, katerih cilj je okrepiti 
prehransko politiko. 
Kljub svojim ambicijam in dosežkom projekt hrane Mouans-Sartoux še ne uporablja veliko 
digitalnih orodij, ki bi ga lahko še okrepila in utrla pot k inovativnim ukrepom. 
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Glavno vodilo mesta Mouans-Sartoux, da postane "pametna vas", je povečanje uporabe digitalnih 
rešitev kot ključnega dejavnika pri projektu trajnostne prehrane v mestu. Natančneje, Mouans-
Sartoux se nahaja na zelo urbaniziranem območju z malo dostopnimi kmetijskimi zemljišči. V tem 
kontekstu mesto aktivno podpira ekološke kmete, da se naselijo na njegovem ozemlju (tj. mesto je 
leta 2012 potrojilo hektarje kmetijskih zemljišč s 40 ha na 112 ha), ki jih omejujejo pomanjkanje 
in/ali majhnost razpoložljivih zemljišč, številni lastniški režimi ali vprašanje stanovanj za nove 
kmete. 
 
Mesto je v okviru projekta EU AGRI-URBAN (2016-2018) pripravilo poseben akcijski načrt za 
reševanje tega posebnega vprašanja, ki bi mu lahko digitalne rešitve zelo koristile. Proces razvoja 
strategije je vodil MEAD, občinski oddelek, katerega cilj je razvoj in krepitev trajnostne hrane in 
kmetijstva na območju občine, podpiral pa ga je izvoljeni predstavnik za otroštvo, izobraževanje 
in prehrano Gilles Pérole. 
Strategija je bila razvita v okviru projekta "Pripravljalni ukrepi za pametna podeželska območja v 
21. stoletju", ki ga podpira Evropska komisija, koordinira pa skupina E40. 
 
 

 

Projekt Smart RURAL 21  

 https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/ 
 
 
 

O projektu Pametno podeželje 21 
Projekt "Pripravljalni ukrep za pametna podeželska območja v 21. stoletju" (Smart Rural 21) je 
dveinpolletni projekt, ki ga podpira Evropska komisija (GD AGRI) in katerega splošni cilj je 
spodbujati in navdihovati vasi pri razvoju in izvajanju pristopov in strategij za pametne vasi po 
vsej Evropi ter oblikovati zaključke in podpirati prihodnje politične posege na področju pametnih 
vasi. Projekt se je začel decembra 2019 in se bo zaključil junija 2022. Projekt Smart Rural 21 
koordinira skupina E40 v sodelovanju s petimi strokovnimi partnerji: IfLS in empirica (Nemčija), 
Innovatiesteunput (Belgija), Kmetijska univerza v Atenah (Grčija) in eConcepts (Irska). 
 
Sodelujemo tudi z 28 nacionalnimi strokovnjaki iz vseh držav EU. Pametno podeželje 21 
partnerjev in strokovnjakov. Projekt Smart Rural 21 vodi skupina E40, kot partnerji pa sodelujejo 
Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS, Nemčija), Atenska kmetijska univerza (AUA, 
Grčija), empirica (Nemčija), Innovatiesteunpunt (ISP, Belgija) in eConcepts (Irska). 
 
Do predstavitev profilov partnerjev (s prvega dogodka Smart Village Academy) lahko dostopate s 
klikom na spodnje povezave. 



  
 

 
Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290 

  

 
 Skupina E40 (Madžarska) 
 Institut für Ländliche Strukturforschung (Nemčija) 
 Kmetijska univerza v Atenah (Grčija) 
 Innovatiesteunpunt (Belgija) 
 empirica (Nemčija) 
 eConcepts (Irska) 
Osrednji ekipi pomaga tudi izkušena skupina strokovnjakov, ki pokriva vse države EU (in 
jezike) ter ima široko paleto strokovnega znanja. 

 
CILJI PROJEKTA 
Omogočanje in navdihovanje vasi za razvoj in izvajanje pristopov in strategij za pametne vasi 
po vsej Evropi. obveščati in navdihovati oblikovalce politik, da sprejmejo politike in programe 
za podporo pristopom k pametnim vasem v Evropi. 

 
PROJEKT NA KRATKO 
razvoj novih orodij in virov za pametne vasi za vse lokalne podeželske akterje. Neposredno 
tehnično svetovanje in podpora 17 izbranim podeželskim skupnostim za razvoj strategije 
pametne vasi in pripravo na njeno izvajanje. Podpora dvema podeželskima skupnostma za 
popolno izvajanje njune strategije pametne vasi. Jasna politična sporočila, ki vplivajo na 
oblikovanje in izvajanje programov (zlasti v okviru skupne kmetijske politike), ki podpirajo 
izvajanje pristopov pametnih vasi. 

 
21 IZBRANIH VASI 
v okviru projekta Smart Rural 21. Vasi, ki prihajajo iz 21 različnih evropskih skupnosti, 
opisujejo široko paleto podeželskih profilov, prednosti in izzivov ter so tematsko in geografsko 
uravnotežene. 
Projekt Smart Rural 21 je v začetni fazi leta 2019 predhodno izbral 5 vasi, ki so oblikovale 
lastno strategijo pametnih vasi in že razmišljajo o tem, kako bodo lahko to strategijo izvajale. 
V drugi fazi projekta je bilo po postopku registracije in ocenjevanja v okviru projekta Smart 
Rural 21 izbranih še 16 vasi (več kot prvotno načrtovanih 12), ki so se pridružile 5. Izbor 4 
vasi je bil mogoč zaradi nacionalnih mrež za razvoj podeželja, ki so se strinjale, da bodo vasi 
podprle na tej poti, da postanejo "pametna vas". 
Občina Remetea iz okrožja Harghita je bila izbrana v skupino štirih vasi, ki bodo s podporo 
projekta lahko pripravile pametno strategijo. 
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KULTNATURA - Povezava dveh regij v en turistični izdelek 

  https://kultnatura.eu/  
 https://www.facebook.com/kultnatura/ 
 https://www.instagram.com/kultnatura/  
 https://twitter.com/kultnatura  

 

Blagovna znamka KULTNATURA je glavna povezava dveh regij (ene v Sloveniji in ene na 
Hrvaškem) v en turistični produkt. Razvita je bila v okviru projekta ZELENO ŽELIMO (angl. we 
want green) čezmejnega programa Interreg. Program se je začel izvajati septembra 2017 in se je 
zaključil konec februarja 2020. 
V projektu je sodelovalo 7 partnerjev z različnimi izkušnjami, kot so turistične, izobraževalne in 
tehnološke, po dva partnerja pa sta bili občini iz slovenske in hrvaške regije. 
 
Partnerji z obeh strani meje ponujajo pet različnih vidikov turizma, in sicer: 

-kulinarično, 
-vino, 
-narava in dejavnosti, 
-ročna dela in 
-nastanitve. 

 
Na spletni strani KULTNATURA in v njeni mobilni aplikaciji je navedenih več kot 50 
ponudnikov, vključenih v blagovno znamko. Prva možnost, ki jo spletna stran ponudi obiskovalcu, 
je prenos mobilne aplikacije. Če preskočimo ta korak in nadaljujemo z naslovom, si lahko 
ogledamo zemljevid obeh regij in na njem ponudnike, označene z različnimi simboli glede na 
njihovo glavno področje turizma. 
Na podeželskem območju blizu meje je veliko različnih in majhnih kmetij, ki so (običajno) v 
družinski lasti. Brez projekta ne bi bile znane javnosti. Glavni cilj projekta je poiskati ponudnike 
na podeželju in jih povezati v večjo blagovno znamko s pomočjo sodobnih digitalnih promocijskih 
orodij, kot so kanali družbenih medijev, spletne strani, mobilne aplikacije itd. Novi in sodobni 
pristopi so ključni za oživitev tradicionalnega in pristnega čara odročnih krajev, ki bi bili sicer 
večini neznani. Povezovanje ponudnikov v blagovno znamko jim daje večjo vizualno podobo in 
pomaga pri poslovanju; od takšne povezave ima lahko koristi vsakdo. Celotno območje skupne 
slovensko-hrvaške blagovne znamke je znano po topli gostoljubnosti. Turisti se lahko počutijo kot 
doma, ključno pa je, da si želijo ostati dlje časa. Tako bodo obiskali več restavracij, naravnih in 
kulturnih znamenitosti, hotelov ali apartmajev, drugih turističnih območij itd., zadovoljni in 
nagrajeni pa bodo tudi ponudniki. Dandanes želi vsakdo vse najti na spletu, zato modernizacija 
podeželskih območij in njihovih turističnih ponudnikov pomaga tudi pri poslovanju. Ker je eden 
od ciljev pošte promocija s sodobnimi digitalnimi orodji za promocijo, so na voljo povezave do 
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vseh njihovih računov na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram in Twitter) ter do njihove 
uradne spletne strani, kjer so na voljo vsi ponudniki. 
 

Trajnostni razvoj: 
 spodbujanje podeželskih podjetij, 
 posodobitev, ki bo pripomogla k povečanju prihodkov in boljši prepoznavnosti, 
 povezovanje turističnih ponudnikov za povečanje vrednosti območja in 
 povezavo z regijo na drugi strani meje; mednarodne povezave. 

 
 
 

 
 

Življenje kot čebelja kraljica v Beelandu - edinstvena izkušnja z glampingom  

www.glamping.si/en/glamps/beeland-skok-mozirje 
www.facebook.com/apartmajiskok/ 

 
Edinstvena dežela Beeland v bližini mesta Mozirje se nahaja v čudoviti Savinjski dolini. Njegova 
lokacija v objemu narave vabi turiste ter jim ponuja izvirno in nepozabno izkušnjo glampinga. 
V Mozirju se nahaja majhna "vasica" Beeland, kjer štiri hišice v obliki satovja vabijo turiste in 
domačine k drugačni obliki sprostitve in razvajanja. Storitev nastanitve lahko najdete na spletni 
strani glamping.si, na kateri so zbrane vse nastanitve za glamping v Sloveniji. 
 
Naselje se nahaja tik ob gozdu, daleč stran od prometnega vrveža. Na kraju je naravni bazen, ki ga 
lahko v toplejših dneh leta uporabljajo vsi gostje. Za tiste, ki si želijo več zasebnosti - vsaka od 
štirih koč ima svojo savno in jacuzzi. Beeland ponuja tako nastanitev kot wellness. Za dodatno 
razvajanje je na voljo tudi široka ponudba masaž in storitev lepotnega studia. 
Kot smo že omenili, so v Beelandu štiri koče, in sicer Maja, Vili, Flip in Kasandra. 
Kabina Maja je najmanjša in je primerna za dve osebi/pari. Kabina Vili je večja in primerna za 
pare ali družine. Kabini Flip in Kasandra sta podobni kabini Vili, saj sta prav tako primerni za 
razvajanje v dvoje ali družinske počitnice. 
 
Vse kabine so sodobno opremljene in imajo kuhinjo z jedilno mizo, kopalnico, spalnice (število 
postelj je odvisno od velikosti kabine) in zasebni wellness s finsko ali infrardečo savno ter 
jacuzzijem - vse, kar si želi tudi čebelja kraljica. 
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Hiške niso primerne samo za poletje in pomlad. Sistem ogrevanja in klimatizacije v koči nam 
omogoča, da lahko Beeland obiščemo vse leto. V toplejših dneh lahko turisti uživajo v naravnem 
bazenu, v hladnejših dneh pa se lahko razvajajo v zasebnem wellnessu. 
 
Edinstvenost tega kraja je privlačna tako za domačine kot za turiste. Uživate lahko v naravi in 
opazujete delo čebel, saj je na kraju tudi nekaj čebelnjakov. Lastniki želijo spodbujati sodelovanje 
različnih dejavnosti v regiji, zato svojim gostom nudijo nekaj popustov za druge kraje in storitve 
(popusti za: smučarske vozovnice na Golteh, kopalne karte v Termah Topolšica, hrano v Pr'Pek 
Mozirje, vstopnice za Mozirski gaj ter ribolovne dovolilnice za reki Savinjo in Dreto pri Ribiški 
družini Mozirje). 
 

Trajnostni razvoj: 
 Bazen je naravni element na posestvu 
 Spodbujanje regionalnih dejavnosti in podjetij 
 Obogatitev ponudbe glamping nastanitev na lokalnem območju (Savinjska dolina - na 

tem območju ob reki Savinji je veliko ponudnikov glamping nastanitev). 
 

 
 

 

Vas Luče - prvi samosufficientni energetski otok v Sloveniji 

 www.compile-project.eu/sites/pilot-site-luce/ 
www.facebook.com/CompileH2020/ 

Vas Luče v Savinjski dolini je s pomočjo projekta COMPILE postala prva slovenska energetsko 
samozadostna skupnost. Projekt se osredotoča na vzpostavitev energetskih otokov, ki bi 
prebivalcem zagotavljali oskrbo z energijo in pomagali pri dekarbonizaciji, gradnjo skupnosti 
znotraj energetskih otokov ter ustvarjanje družbenih in okoljskih koristi. Z napredno tehnologijo, 
ki lahko nadgradi naše domove, je lahko vsakdo aktiven proizvajalec in uporabnik naravne 
energije. Takšna vizija je danes mogoča in je nakazana v več evropskih državah v okviru projekta 
COMPILE. 
 
Ena od petih pilotnih lokacij projekta je vas Luče v Sloveniji (poleg Lizbone na Portugalskem, 
Crevillenta v Španiji, Križevcev na Hrvaškem in Rafine v Grčiji). Gre za eno od naših podeželskih 
nizkonapetostnih omrežij, kar pomeni, da ima šibko in nestabilno povezavo z napetostnim 
omrežjem. Vaščani se pogosto srečujejo z izpadi električne energije v slabih vremenskih razmerah, 
npr. med (nevihtami), pozimi itd. S pomočjo projekta je vas zdaj v določenih obdobjih leta (npr. 
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poleti zaradi močne sončne energije) popolnoma energetsko samozadostna, odvečno energijo pa 
shranjuje za čas njenega pomanjkanja. 
Cilj projektnega partnerja je bil ustvariti energetske skupnosti (na začetku manjše) z uporabo 
naravnih virov energije - sončne energije, vetrne energije in vodnih tokov. Elektro Celje, Fakulteta 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Petrol so slovenski partnerji projekta. 
 
Projekt se je začel novembra 2018 in bo trajal 48 mesecev (končal se bo oktobra 2022). Do zdaj 
so bili izvedeni številni ukrepi, in sicer: 

 Ustanovitev prve slovenske samozadostne skupnosti za obnovljive vire energije 
 Namestitev dodatnih 102 kW fotovoltaičnih panelov 
 Namestitev skupnostne baterije (150 kW/333 kWh) 
 Namestitev 5 gospodinjskih baterij 
 Postavitev polnilne točke za električna vozila v skupnosti 
 Vključevanje sistema za upravljanje energije na domu 
 Vključevanje nadzora mikromrežja 
 Zagotavljanje oskrbe v sili z baterijo skupnosti za mobilne 

komunikacije za večjo varnost skupnosti v kriznih razmerah 
 Novi načini zagotavljanja pomožnih storitev sistemskim operaterjem distribucijskih 

omrežij/operaterjem prenosnih omrežij s pravičnim nadomestilom za vse udeležence 
(v Sloveniji trenutno potekajo razprave). 

 Delavnice za sodelovanje skupnosti 
 Delavnica 1: Začetek: Skupinska dinamika 
 Delavnica 2: Tehnična delavnica: Ujemanje potreb 
 Delavnica 3: Odprava skupine: Prepoznavanje skupin in nudenje nadaljnje podpore, 

če je potrebna (povzeto po https://www.compile-project.eu/sites/pilot-site-luce/) 
Globalni izziv podnebnih sprememb zahteva zmanjšanje ogljičnega odtisa. Samozadostne, 
"pametne" energetske skupnosti so nujnost v prihodnosti, a vizija, ki se že izvaja v praksi v 
sedanjem času. 
 
Trajnostni razvoj: 

 uporaba naravnih virov energije, ki pomaga pri obvladovanju podnebnih sprememb 
in zmanjšuje stroške za prebivalce, 

 spodbujanje sodelovanja v manjših skupnostih, 
 razvoj vasi z uporabo tehnologije prihodnosti (sončni kolektorji, vetrnice, polnilne 

postaje za električne avtomobile itd.) in pomoč krajem, ki bi lahko v prihodnosti ostali 
nenaseljeni zaradi nestabilne povezave z napetostnim omrežjem. 
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Internetno trženje za trajnostni razvoj in podeželski turizem  

 
https://www.researchgate.net/publication/264817921_Internet_marketi
ng_for_sustainable_development_and_rural_tourism  
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Internet je zelo razširjen v vseh poslovnih sektorjih in je izjemno pomembno orodje za spodbujanje 
prodaje podjetij. Poleg tega je internetno trženje široko sprejeto tudi v turističnih podjetjih. 
Trajnostni turizem se nanaša na razvoj na tak način in v takem obsegu, da ostane vitalen v 
nedoločenem obdobju. 

 
Med konceptom trajnostni turizem in podeželski turizem. Ta članek ocenjuje internet inuvedba e-
trženja za trajnost podjetij podeželskega turizma na primeru Grčije. Podjetja podeželskega turizma 
so analizirana in razvrščena glede na njihove značilnosti e-trženja in opravljene funkcije IKT. 
 
Razvit je integriran dinamični okvir za razvrščanje podjetij na podlagi večkriterijske metode 
PROMETHEE II, rezultati pa so obravnavani. Na koncu opredelimo in opišemo optimalna 
podjetja, ki jih lahko uporabimo kot model za oblikovalce spletnih strani, ki spodbujajo dejavnosti 
e-trženja za trajnost podeželja. 
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Tehnologija in inovacije: Spreminjanje koncepta podeželskega turizma - sistematični 

pregled 

 https://www.researchgate.net/publication/343958734_Technology_and_ 
inovacija_sprememba_koncepta_podeželskega_turizma_-
_Sistematični_pregled 

 
 
 

Namen te študije je opraviti sistematičen pregled literature o vplivu tehnologije v turistični 
industriji in njeni uporabi v raziskavah podeželskega turizma, da bi služila cilju socialno-
ekonomskega razvoja. 
 
Raziskovalni članki so bili izbrani iz revij, indeksiranih v Scopusu, Web of Science ali tistih, ki so 
na seznamu Avstralskega sveta poslovnih dekanov ali Komisije za univerzitetne subvencije - 
Konzorcija za akademsko in raziskovalno etiko. 
Ta študija vsebuje povzetek raziskovalnih trendov na področju podeželskega turizma, hkrati pa 
izpostavlja teme in področja, ki bi jih lahko obravnavala turistična industrija. 
 
Ta študija poskuša vzpostaviti povezavo med uporabo tehnologije in razvojem podeželskega 
turizma. 
 
Prav tako ugotavlja, da je uporaba tehnologije spremenila način izvajanja podeželskega turizma. 
Poleg tega je odprla načine za uporabo podeželskega turizma kot sredstva za reševanje obstoječih 
družbeno-gospodarskih izzivov v družbi. Ta študija je nova in vsekakor dodaja vrednost 
raziskovalcem in akademikom, ki delajo na tem področju, saj jim ponuja raziskovalna področja, o 
katerih je treba razmisliti. 
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Perspektive kulturnega in trajnostnega podeželskega turizma v pametni regiji: Študija 

primera Marmilla na Sardiniji (Italija) 

 

        https://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/6412  
 
 

Ta dokument je vključen v sedanjo razpravo o trajnosti, ki se nanaša na podeželski turizem. Zlasti 
obravnava potrebo po opredelitvi strateških ukrepov, ki bodo povečali razširjanje kulturnih virov 
za lažje kulturno načrtovanje. Uravnoteženje dinamične napetosti, ki je značilna za odnos med 
razvojem turizma in varstvom krajine, je ključno za dokončno oblikovanje ustreznih strategij in 
ukrepov načrtovanja, zlasti v okviru obrobnih podeželskih območij. 
 
V podporo teoretičnim in metodološkim razmislekom, ki se nanašajo na to razmerje, je v tem 
prispevku predstavljena študija primera regije Marmilla na italijanskem otoku Sardinija. 
Ugotovljeno je bilo, da v tej državi ni filozofije "kulturnega načrtovanja" in strateškega pristopa k 
sistemskemu in trajnostnemu podeželskemu turizmu. 
 
V zaključku prispevka so obravnavani rezultati, ki so se pojavili med pripravo te študije primera, 
v zvezi s pametnim, trajnostnim razvojem podeželskega turizma, pri čemer je treba sprejeti potrebo 
po kompromisih med močjo globalizacije, naravo, turizmom, kraji in ljudmi. 
 
 

 


