Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Naziv projekta: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju
Obsotelja in Kozjanskega
Akronim: Včeraj, danes, za jutri
-

Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v
programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP

Vodilni partner:
 JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC
Partnerji:
 OBČINA ROGATEC
 KONJENIŠKI KLUB STRMOL
 PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p.
-

Cilji projekta

1. novi turistični produkti in manjše vlaganje v podporno infrastrukturo
2. novo delovno mesto
3. razvoj in trženje lokalnih potencialov
-

Pričakovani rezultati aktivnosti

V sklopu projekta se bo izvedlo 11 izobraževanj za prebivalstvo Obsotelja in
Kozjanskega (v nadaljevanju OiK), izvedlo »Zeleni festival«, uredilo se bo eko
zeliščni vrt in ustvarilo nove produkte, vsebinsko oživelo rokodelski center (ohranitev
žive dediščine rokodelstva OiK–več mentorjev/rokodelcev; skupaj 60 izobraževanj),
skupni promocijski materiali: 2 – skupna turistična promocija, vpliv na razvoj novih
delovnih mest (neposredno 1 zaposlitev pri prijavitelju, posredno pa vpliv na
samozaposlitve podeželskega prebivalstva OiK)
-

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

1.
2.
3.
4.
5.

Vodenje in koordinacija projekta
Promocija in obveščanje javnosti
Razvoj novih turističnih produktov in programov
Ohranjanje in spodbujanje žive dediščine in eko kmetovanja
Izobraževanja

-

Povzetek

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj osnovnih storitev na podeželju v smislu
ohranjanja, oživljanja in interpretacije kulturne dediščine območja Obsotelja in
Kozjanskega (OiK) in razvoja kulturnega turizma. Projekt bo z manjšimi vlaganji,
prireditvami, pedagoškimi delavnicami in izobraževanji omogočil razvoj dodatne
turistične ponudbe na podeželju, ohranitev in razvoj žive dediščine območja OiK,
razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in
obiskanost celotne regije OiK ter spodbujal usmerjanje podeželskega prebivalstva v
izkoriščenost neobdelanih površin v smeri ekološkega kmetovanja (zeliščarstva), kar
dolgoročno vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo
pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih
produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove
vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra, ki predstavlja edini
tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in
spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo
območja.
Operacija je namenjena podeželskemu prebivalstvu OiK, ki ima potencial za izvajanje
obrtnih dejavnosti, za eko kmetovanje, za vključitev v celotno ponudbo območja.
Projekt je inovativen v smislu vključevanja novih vsebin v turistično ponudbo
območja, z razvojem kulturnega in zelenega turizma. Skozi projekt se bo preverilo
možnost vzpostavitve socialnega podjetja za področje rokodelstva za območje OiK,
kar bo v primeru pozitivnih preveritvenih kazalnikov doprineslo k zaposlovanju
ranljivih ciljnih skupin iz območja OiK, saj te skupine predstavljajo potencial za razvoj
in ohranitev rokodelstva območja, hkrati pa dejavnosti omogočajo medgeneracijsko
druženje in povezovanje in t.i. vseživljenjsko učenje.
Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja
Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

