Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška v obdobju 2014 - 2020
Navedeni projekti so bili potrjeni na Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Hrvaška,
vendar za njih še niso bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.
Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.
Prednostna os 2 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (specifični cilj
2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma)
Akronim projekta: Mala barka 2 (1.839.786,75 EUR ESRR)
Vodilni partner: Primorsko – goranska županija
Projektni partnerji: Turistička zajednica Primorsko – goranske županije, Pomorski i povijesni
muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej „Kuća o batani“, Občina Izola, Turistička
zajednica Izola, Občina Piran, Pomorski muzej-Museo del mare “Sergej Mašera” Piran-Pirano
Glavni cilj projekta je ohranjanje, zaščita, promoviranje ter razvoj pomorske dediščine
obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma. Projekt bo na
celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil stvarno ter nestvarno
pomorsko dediščino ter jo z nizem aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj in ustvarjanje
skupnega turističnega produkta.
Čezmejno sodelovanje multiplicira učinek, saj skupen razvoj zagotavlja boljšo kvaliteto ter
večjo uspešnost in izmenjavo turistov. Pomorska dediščina je velik, neizkoriščen turistični
potencial obeh držav. Glede na trend spreminjanja navad turistov, ki so vse bolj mobilni in si
tekom svojega bivanja želijo obiskati več mest ter držav, lahko majhne razdalje med
destinacijami na tem področju odlično zadovoljijo njihove potrebe. Na ta način postajamo
edinstveno turistično območje.
Integrirani čezmejni kulturno-turistični produkt bo povezoval vsebine ter bo povečal
ekonomsko, družbeno in kulturno čezmejno izmenjavo. Turistični subjekti bodo promovirali
dve čezmejni regiji kot eno integralno čezmejno destinacijo s promoviranjem podobnosti
regij in komplementarnosti skupne kulturne ponudbe.
Ključni rezultat bo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem območju, povečanje števila
trajno zaščitenih artefaktov pomorske stvarne ter nestvarne dediščine (z interpretacijskimi
centri, virtualnimi muzeji, bazo pomorske dediščine, tehničnimi karakteristikami plovil),
povečanje turistične infrastrukture, ki temeljijo na pomorski dediščini (interpretacijski centri
v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova malih bark, ki bodo „živi“ primeri in izložbeni
primeri v majhnih lukah ter na regatah), povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev
o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) ter prepoznavanje
celotnega obalnega čezmejnega območja kot enotne turistične destinacije (z intenzivno
skupno promocijsko kampanjo).

Akronim projekta: DETOX (772.181,21 EUR ESRR)
Vodilni partner: Občina Lenart
Projektni partnerji: Gradski muzej Varaždin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Općina Vinica, Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Općina Donja Voća, Občina Sveta Ana
Pridruženi partnerji: Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
Turistička zajednica Varaždinske županije (TZ)
Ponudba na podeželskem območju programa je nepovezana, povprečna in za današnjega
zahtevnega obiskovalca dolgočasna. SKUPNA IZZIVA, ki ju projekt naslavlja sta povezati
razdrobljeno ponudbo ter »razstrupiti« stresno preobremenjenega človeka. Projekt bo na
zabaven, »DETOX« način poučil obiskovalca o kulturni dediščini.
SPLOŠNI CILJ PROJEKTA je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželskega območja ter jo
vključiti v čezmejni trajnostni turistični paket. PRIČAKOVANA SPREMEMBA je povezana
atraktivna ponudba ter oživitev etno turizma z rezultatom povečanja števila obiskovalcev
kulturne dediščine za 8.000 obiskov.
GLAVNA OUTPUTA: DETOX PAKET, ki bo združeval 4 načine prikazov življenja naših
prednikov: sodobna tehnologija (3D hologramski virtualni živi prikazi življenja v obliki »3D
doživljajske sobe«), e-knjižnica (ohranjene stare knjige), etno kino na prostem (stari SI-HR
filmi) in 6 renoviranih objektov kulturne dediščine za izvajanje DETOX delavnic v realnem
okolju (praktični prikaz življenja nekoč). V SKUPNI ČEZMEJNI APLIKACIJI bodo na enem mestu
zbrani podatki o dediščini, turistični ponudbi, MSP-jih, itd. (trenutno so podatki skopi,
nepovezani in razdrobljeni po različnih spletnih straneh) in omogočen virtualni sprehod po
tradicionalnih domačijah. Outpute bodo KORISTILI prebivalci (več možnosti za zaposlitev),
turisti (bolj atraktivna in pestrejša ponudba), lastniki dediščine in MSP-ji (vključitev v
ponudbo in skupno aplikacijo), partnerji (večja prepoznavnost in povezanost). NAČRTOVANI
PRISTOP je usmerjen v RAZVOJNO OHRANJANJE DEDIŠČINE. Zgolj z lokalnim ali nacionalnim
pristopom bi ostala ponudba nepovezana, zato je ČEZMEJNO SODELOVANJE nujno. Skupna
promocija DETOX paketa omogoča sinergijske učinke na razvoj čezmejnega območja in
njegovega gospodarstva.
Projekt je INOVATIVEN, saj bo uvedel popolnoma nov 3D holografski koncept prikazovanja
življenja v tradicionalnih domačijah. Urejena bo PRVA 3D DOŽIVLJAJSKA ETNO HIŠA na
programskem območju.

Akronim projekta: ENJOYHERITAGE (1.038.312,39 EUR ESRR)
Vodilni partner: Občina Slovenska Bistrica
Projektni partnerji: Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“,
Općina Vrsar, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave

Pridruženi partnerji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Grad Krapina

Obravnavano območje je čezmejno območje v Sloveniji in Hrvaški z izjemno naravno,
kulturno in geološko zgodovino. Gre za stik panonskega, alpskega in primorskega sveta, za
enoten prostor, ki nas povezuje že od davnine. Na tem območju se je začel razvoj človeka
(krapinski pračlovek - Neandertalec) in Evrope (odkrita arheološka najdišča na
obravnavanem čezmejnem območju so iz obdobja, ko se je rojevala Evropa in se selili
narodi). Od tod tudi izvira zastavljen skupen izziv prihodnosti: človek, narava in krajina.
Območje veže precejšnja podobnost strukturnih danosti, podobna reliefna razgibanost pa
pogojuje široko naravno in biološko raznovrstnost, bogastvo voda in kamnin ter raznolikost
kulturne krajine.
Značilno za vsa vključena območja je, da ima vsako izmed njih poleg glavne turistične
znamenitosti velik del neokrnjene narave, ki je neprepoznaven in njegove možnosti niso
izkoriščene. Prebivalci na teh območjih so v glavnem kmetovalci, vinarji ali se ukvarjajo s
turizmom. Druži nas skupna želja po ohranitvi poseljenosti zaledja in varovanju ter promociji
naravnih in kulturnih danosti. Pojavlja se skupna vizija o povezanosti posameznih razpršenih
elementov dediščine in preusmerjanju obiskovalcev iz najbolje obiskanih znamenitosti v
ogleda vredno zaledje, ki zaradi manjšega turističnega obiska ni deležno zadostne skrbi in
vlaganj, potrebnih za razvoj. Temeljnega pomena za ohranjanje in varstvo okolja je
ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju. Pomembno je, da ta znanja osvojimo
čim prej, že kot otroci. Skozi projekt bomo zato iskali načine, kako predvsem mlade, ki vse
manj aktivno preživljajo svoj prosti čas, spet privabiti nazaj v naravo, jih navdušiti za življenje
na podeželju, da bodo znali prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene
možnosti. Zadane cilje želimo doseči na inovativen način, ki bo z izmenjavo najboljših praks
nadgradil obstoječe znanje in širil nove pristope tudi drugam.

