Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom

LAS med Snežnikom in Nanosom

VABITA NA POSVET
TRAJNOSTNI TURIZEM V ZAŠČITENIH OBMOČJIH
ki bo potekala v sredo, 27.11.2019 s pričetkom ob 18,00 uri v Krpanovem domu v Pivki.

Program:
1. Predstavitev osnovne ideje o operaciji sodelovanja
2. Predstavitev primerov dobre prakse trajnostnega turizma na zaščitenih območjih v tujini
3. Razprava in predlogi za sodelovanje pri operaciji

Turizem je v dokumentih obeh LAS opredeljen kot razvojna prioriteta cele regije oz. obeh območij, zato
želimo skozi operacijo sodelovanja med več LAS vzpodbuditi aktivni pristop do razvoja trajnostnega
turizma. V LAS ugotavljamo, da se na našem področju pojavlja pomanjkanje podjetniških iniciativ
oziroma interesentov za izvajanje določenih podpornih storitev pri razvoju turističnih produktov. Še
posebej je to izrazito na zaščitenih področjih, ki so obremenjena z posebnimi pravili in omejitvami, ki
onemogočajo normalno delovanje podjetnikov in zasebnikov. Pri tem gre za vse vidike izvajanja
aktivnosti, ki bi z lažjim vključevanjem deležnikov postajale bolj trajnostne in bi zagotavljale izvajanje
storitev tudi po izteku projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev.
Osnovni namen te operacije je najti podjetniške iniciative in omogočiti njihovo realizacijo v smeri razvoja
storitev trajnostnega turizma na zaščitenih področjih. Pri tem želimo poudariti priložnosti za večjo
socialno vključenost ob izkoriščanju prostora kot potenciala, ki poleg razpoložljivosti za dejavnost,
opredeljuje še obstoječe gospodarske, družbene ali kulturne dejavnosti, ki so na razpolago za razvoj teh
storitev.
Podporne storitve v trajnostnem turizmu želimo vzpodbujati skozi e-mobilnost (električna kolesa,
električna vozila za prevoz potnikov), skupne partnerske storitve (izposojevalnica koles, servis, hop on
hop off ponudba, enotno kartico za plačilo storitev na skupnem območju, kulinarični turizem ter razvoj
rokodelskih storitev in njihove ponudbe.
Na posvet vabimo vse, ki imajo kakršnekoli pobude in ideje o sodelovanju pri razvoju turističnih storitev
na področju Zelenega krasa in širše, saj želimo preveriti interes za sodelovanje pri projektu.
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