JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM
K SODELOVANJU V PROJEKTU »Green Exercise«
v okviru izvedbe delavnic za oblikovanje turističnih produktov
in paketov

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota vabi organizacije k sodelovanju v okviru projekta
»Green Exercise«. Glavni cilj triletnega projekta je razvoj turističnih produktov za povečanje
prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji, s čimer želimo
skupno

promovirati

čezmejne

kulturne

in

naravne

turistične

ponudbe

slovensko-

madžarskega obmejnega prostora, poudariti zdrav življenjski slog ter trajnosten in okolju
prijazen način prevoza. V okviru projekta bodo zato oblikovani Zeleni parki na obeh straneh
meje, povezovali se bodo obstoječi kulturni in naravni turistični elementi z razvojnimi
elementi, načrtovanimi v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, razvile se
bodo nastanitvene kapacitete, izobraževalni programi za kolesarske vodnike na čezmejni
ravni in organizirane bodo delavnice s številnimi tematikami.
Preko projekta bodo tako skupaj s ponudniki oblikovani novi turistični paketi, ki bodo
vsebovali turistične produkte z novimi zgodbami »Zelenih parkov«. Ti paketi bodo večdnevni,
tako da bodo omogočali obogatitev obstoječe in povečanje ponudbe paketov nočitev na
območju sodelovanja.
Celotno sodelovanje je za organizacije brezplačno! S sodelovanjem bo vaša organizacija
pripomogla oblikovati turistične produkte in pakete ter s tem vzpostavila pogoje za povišanje
turističnega obiska in nočitev na čezmejnem območju. Ker bodo kolesarski vodniki pridobili
nacionalno licenco za vodenje skupin ali posameznikov po kolesarskih poteh, se bosta
skladno s tem povečali kvaliteta turističnih storitev in trajnost produktov.
Delavnice za oblikovanje turističnih produktov in paketov bo vodil strokovnjak s tega
področja.
Dodatne informacije in dokumentacija:


osebna izkaznica projekta »Green Exercise«,



prijavni obrazec za sodelovanje.

Projekt je sofinanciran preko programa sodelovanja Interreg Slovenija–Madžarska, s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsebina tega dokumenta ne odraža stališča EU.

Prijavna dokumentacija je od objave javnega poziva na voljo tudi na spletni strani www.czr.si.
Na prvi izmed štirih delavnic, ki jo je vodila Mojca Makovec Haložan in ki smo jo izvedli 29.
junija 2017, na gradu Grad na Goričkem, med 9. in 11. uro, je sodelovalo 17 deležnikov.
Delavnica je bila v prvi vrsti namenjena postavitvi temeljev za oblikovanje turističnih
produktov, pri čemer so zbrani definirali ciljne skupine, doživetja v parkih ter strinjanje o tem,
da so parki parcialni produkt, v skladu s tem so določili tudi dodatno ponudbo oziroma
zgodbo parkov.
Druga delavnica je bila izvedena 18. 1. 2018, v Šalovcih, med 13. in 15. uro. Delavnica je
bila namenjena konkretnim idejam glede oblikovanja turističnih produktov, prisotni so dobili
tudi vprašalnike s strani vodje delavnic Mojca Makovec Haložan, ki bo na podlagi odgovorov
oblikovala prve zasnove turističnih produktov.
Vabljeni k sodelovanju tudi v prihodnje. Prijave za tretjo delavnico oddajte po elektronski
pošti na naslov silva.nemes@czr.si ali damjana.nemes@czr.si. Rok za oddajo prijav je 30. 6.
2018, do 16. ure. Za morebitne dodatne informacije je kontaktna oseba Silva Nemeš,
elektronski naslov silva.nemes@czr.si ali telefon 041 383 337.
Veselimo se sodelovanja z vami in izvedbe delavnic za oblikovanje turističnih produktov in
paketov.
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