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SUSTOURISMO Transnacionalna Strategija
SUSTOURISMO Transnacionalna Strategija, imenovana tudi "cikel SUSTOURMOB", je strategija, ki
bi jo lahko uporabila območja ADRION za spodbujanje intervencij SUSTOURISMO - sprejetje mora
slediti konkretnemu prenosu na podlagi lokalnih potreb, zmogljivosti in značilnosti.

Slika1: SUSTOURMOB cikel

Cikel načrtovanja SUSTOURMOB pomaga odločevalcem, da so pripravljeni na ovire, ki so pred
njimi, da sledijo začrtani poti, povečajo produktivnost in so pri načrtovanju osredotočeni. Cikel
SUSTOURMOB:
•
•
•
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je sooblikovan in daje jasno usmeritev; poudarja korake, ki jih je treba narediti, in kdaj
jih je treba dokončati;
zbira potrebe in opredeljuje cilje, vse je zapisano in načrtovano po korakih, kar daje
razlog za ohranjanje motivacije in predanosti;
podpira spremljanje napredka pri doseganju ciljev;

•

•

pomaga razumeti zanko pri načrtovanju, ki vključuje "analizo - razvoj - realno
preizkušanje - vrednotenje - spremljanje - izboljšanje", vse s pristopom "skupnega"
(skupna analiza, skupni razvoj, skupno realno preizkušanje, skupno vrednotenje,
skupno spremljanje, skupno izboljšanje);
pomaga pri prehodu in doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNECE - povezanih s
trajnostno mobilnostjo in turizmom.

Prihaja kmalu!

EUSAIR vhodni podatki
17. maja 2022 je bil projekt SUSTOURISMO predstavljen na letnem dogodku ADRION, ki je potekal
v okviru 7. foruma Strategije EU za Jadransko in Jonsko regijo (EUSAIR) v Tirani (Albanija).
Predstavniki projekta SUSTOURISMO so se pridružili panelu o pametni in trajnostni mobilnosti v
okviru prispevka programa Interreg ADRION k Zelenemu dogovoru EU: izkušnje s praksami
obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter zelene mobilnosti na jadransko-jonskem
območju ter razpravljali o naslednjih korakih povezljivosti in trajnosti programa ADRION. Na
panelu so sodelovali predstavniki projektov Inter-Connect (PLUS), TRIBUTE, ENERMOB in
SUSTOURISMO, ki se sofinancirajo v okviru programa Interreg ADRION.

Slika 2: SUSTOURISMO predstavniki projekta na letnem ADRION dogodku, 2022

Glykeria Myrovali (CERTH) je predstavila ključne cilje in rezultate projekta SUSTOURISMO, Evis
Plaku (Regionalni svet Berat) pa lokalne koristi testne faze projekta za Berat.
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Strateški dokument iz podskupine ADRION
SUSTOURISMO, ki vodi 3. podskupino ADRION "Inovacije z novimi metodološkimi pristopi in
modelom ter blagovno znamko Adrion", je sodeloval pri pripravi strateškega dokumenta z naslovom
"Trajnostni razvoj turističnega sektorja v makroregiji ADRION, ki ga koordinira projekt THEMATIC
(eden od 8 projektov posebne podskupine). Dokument je strateški predlog za spodbujanje turizma
v programskem obdobju 2021-2027. Dokument se osredotoča na skupne izzive jadranske in jonske
makroregije v času pandemije COVID-19 in predstavlja načrt za oživitev turizma v regiji. Dokument
temelji na analizi podatkov, zbranih s spletno anketo, ki je bila izvedena v obdobju dveh mesecev
(november-december 2021). Skupno 69 organizacij iz jadransko-jonske regije je posredovalo
povratne informacije za opredelitev učinkov pandemije COVID-19 na turistični sektor v regiji,
hkrati pa je ponudilo nova spoznanja in priporočene ukrepe, ki vodijo k preporodu turističnega
sektorja. Po eni strani so kot najpomembnejše negativne posledice, ki jih je povzročila pandemija,
navedli zaprtje podjetij in kulturnih znamenitosti, odpoved velikih mednarodnih in lokalnih
dogodkov ter študijskih potovanj, omejitve mednarodnih in domačih potovanj. Po drugi strani pa
so bile na podlagi ključnih potreb, ki so bile ugotovljene v okviru tega skupnega dela, oblikovane
okvirne dejavnosti, ki jih je treba izvesti za ponovni zagon trajnostnega turizma v jadransko-jonski
regiji. Zagotavljanje digitalizacije turističnih objektov, razvoj spretnosti in krepitev zmogljivosti
v zasebnem in javnem turističnem sektorju, izboljšanje varnostnih in zdravstvenih ukrepov,
spodbujanje trajnostne mobilnosti, zaščita in ohranjanje kulturnih in naravnih znamenitosti ter
razvoj dostopnih in vključujočih turističnih storitev in proizvodov so skrite prednosti za
izkoriščanje celotnega potenciala za rast turizma v regiji.
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Slika 3: Prednostne naloge za obnovo turizma po COVID-19, kot jih je določil podskupinski
strateški dokument

Za več informacij, si lahko strateški dokument ogledate na spodnji povezavi:
Microsoft Word - THEMATIC policy paper for next programming period_Final Deliverable
(adrioninterreg.eu)
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SUSTOURISMO lokalni turistični paketi 2021 in preliminarni
rezultati
Aplikacija SUSTOURISMO je nastala v obdobju pandemije COVID-19. V prvem testnem obdobju ni
bilo lahko promovirati aplikacije SUSTOURISMO, vendar smo s tem postavili temelje za prihodnje
dejavnosti, povezane s promocijo trajnostnega turizma na območju ADRION. Na podlagi
razpoložljivih podatkov je bilo februarja 2022 registriranih 282 uporabnikov aplikacije. Turističnih
paketov SUSTOURISMO, ki so bili aktivirani vsaj enkrat, je bilo 154. Vse je pripravljeno za novo
sezono 2022. Pridružite se nam in pomagajte projektu SUSTOURISMO pri rasti.

Aplikacija SUSTOURISMO je na spletu. Uporabite jo in nam
sporočite, kako bi jo lahko izboljšali
Aplikacija SUSTOURISMO je objavljena na spletu in v prvem testnem obdobju jo uporablja veliko
turistov. Pridružite se projektu SUSTOURISMO, uporabljajte aplikacijo in nam pomagajte pri
njenem izboljšanju, da bi spodbudili bolj odgovorno in trajnostno turistično in mobilnostno
vedenje. Ko boste aplikacijo namestili na svoj pametni telefon, boste prejemali samodejna
obvestila s prošnjo za vaše mnenje o aplikaciji. Izpolnite kratko anketo in nam pomagajte pri
izboljšanju aplikacije.
Aplikacija SUSTOURISMO ponuja turistom možnost, da raziščejo naslednja SUSTOURISMO območja:
- Solun (GR)
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- Preveza (GR)
- Igoumenitsa (GR)
- Ravenna (IT)
- Grado-Aquileia (IT)
- Ljubljana (SL)
- Zadar (HR)
- Tivat (ME)
- Berat (AL)
- Beograd (RS)
Aplikacija omogoča informacije o zanimivostih, trajnostni mobilnosti, dogodkih, vremenu,
turističnih paketih SUSTOURISMO in drugih koristnih informacijah/povezavah. Postanite del
razvoja trajnostnega turizma in mobilnosti z roko v roki (sporočite nam svoje ideje, razmišljanja,
pritožbe, prijavite izvedene izlete na obiskanem območju SUSTOURISMO, štejte svoje korake,
sodelujte v turističnih paketih SUSTOURISMO) in osvojite nagrade!

QR kode za Android in iOS
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Pravilo GDPR
Prepričani smo, da poznate evropsko Uredbo o varstvu podatkov, ki je stopila v veljavo maja 2018.
Ker nam je vaša zasebnost zelo pomembna, vam zagotavljamo, da bodo vaši podatki uporabljeni
le za obveščanje o najnovejših aktivnostih in dogodkih projekta. Zagotavljamo vam tudi, da brez
vašega dovoljenja, vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali tretjim mailing
listam.
V kolikor ne želite več prejemati obvestil z novicami o projektu SUSTOURISMO, nas o tem obvestite
z e-poštnim sporočilom, ki ga pošljite na naslova ursa.persic@rralur.si in klara.zrimcbratanic@prometni-institut.si. V primeru, da tega ne boste storili, bomo domnevali, da želite še
naprej prejemati informacije o projektu SUSTOURISMO, vaš e-poštni naslov pa bomo obdržali na
našem seznamu.

Ta dokument je bil pripravljen S pomočjo Evropske unije. Za vsebino dokumenta je izključno odgovoren Prometni institut Ljubljana
d. o. o. in v nobenem primeru ni mogoče razumeti, da odraža stališča Evropske unije in / ali organov programa ADRION.
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