NAZIV OPERACIJE:
PREKMURSKI TURISTIČNI VRTILJAK
VODILNI PARTNER OPERACIJE:
Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci
Vodilni partner LAS Goričko 2020
Martjanci 36, 9221 Martjanci
PARTNERJI PRI OPERACIJI:
Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA
Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Renkovci 8, 9224 Turnišče
POVZETEK OPERACIJE:
Operacija se osredotoča na dve območji in sicer na območje LAS Goričko 2020 in LAS Pri
dobrih ljudeh 2020 ter na njuno turistično ponudbo. Obe območji imata bogato turistično
ponudbo, ki pa med seboj ni povezana. Z operacijo želimo doseči, da bi se turistična ponudba
obeh območij med seboj povezala, aktualizirala ter ponudnikom omogočala poenoten in enak
dostop do trga. S tem bi potencialnim obiskovalcem omogočali enovit dostop do ponudbe. V
sklopu operacije bomo ustvarili mrežo turističnih ponudnikov, katerim bomo omogočili
izobraževanja in razne delavnice, ki jim bodo pomagale pri uveljavitvi na trgu in izboljšale
njihovo delovanje. Vsakemu ponudniku se bo na podlagi izpolnjenih kriterijev dodelila oznaka,
ki bo označevala posamezno turistično panogo. Na koncu se bo oblikovala mobilna
geomatična aplikacija, ki bo zajemala vse turistične ponudnike, ki bodo želeli sodelovati in se
na ta način promovirati. Znotraj te mobilne aplikacije se bodo nahajale vse informacije o
turističnih ponudnikih, ki so na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

BISTRA HIŠA
SMART HOUSE
Zavod - Institution
Martjanci 36, SI - 9221 Martjanci
 02 538 16 64  info@smarthouse.si  www.bistrahisa.si

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:
•

VODILNI PARTNER OPERACIJE:

-

IZVEDBA DELAVNIC: delavnica za predstavitev problematike na področju aktualne
turistične ponudbe, marketing in promocijo turističnih ponudnikov, arhitekturno
etnološke delavnice za obstoječe in potencialne ponudnike nastanitvenih kapacitet in
kulinarične ponudbe, delavnica z brezposelnimi, mladimi, Romi in Madžari, ženskami
in osebami s posebnimi potrebami o možnostih njihovega prispevka k obogatitvi
turistične ponudbe in lokalnih produktov, delavnica trajnostno upravljanje naravne in
kulturne dediščine z namenom obogatitve turistične ponudbe na območju LAS Goričko
in LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

-

IZDELAVA MOBILNE GEOMATIČNE APLIKACIJE: izdelava mobilne geomatične
aplikacije za promocijo lokalne turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in
LAS Pri dobrih ljudeh.

•

PARTNER OPERACIJE:

-

Izdelava enotne celostne grafične podobe, izdelava marketinške strategije in izdelava
oznak ponudnikov.
Izvedba objav v lokalnih medijih in izdaja zloženk v slovenskem jeziku in treh tujih
jezikih (nemški jezik, madžarski jezik, angleški jezik).

-

CILJI OPERACIJE:
•
•
•

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti
pogoje za nova zelena delovna mesta, nove lokalne produkte in stortive
Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih
danosti
Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati
medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS
Goričko 2020 in območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020
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PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:
•
•
•
•
•
•
•

analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,
izdelava kriterijev za posamezne segmente turistične ponudbe,
izdelava oznake za posamezni segment turizma in dodelitev te oznake,
vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov,
izvedba delavnic in izobraževanj,
izdelava animacijskih predstavitvenih zloženk,
izdelava geomatične aplikacije.
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