TISKOVNO SPOROČILO Z DNE 19/05/2010

SLOW
TOURISM

Začetek izvajanja projekta SLOW TOURISM
Danes, 19. maja, je bil v mestu Cervia predstavljen omenjeni slovensko-italijanski
strateški projekt

Cervia (RA) – Danes, 19. maja, se je v mestu Cervia odvijala predstavitev
strateškega projekta SLOW TOURISM, ki ga financira Program čezmejnega
sodelovanja Interreg Slovenija-Italija 2007-2013. «Slow tourism» je nova filozofija
potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v obliki «počasnega in
kakovostnega» turizma in bo prispevala k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki
ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.
EU je projektu namenila € 3.815.700,00 javnih sredstev (3.243.345,00 evrov iz
sklada ESRR, 572.355,00 evrov iz italijanskega sofinanciranja in 141.170,00 evrov
iz slovenskega sofinanciranja ter 70.585,00 evrov iz obveznega javnega
financiranja slovenskih partnerjev). Pri projektu sodeluje 27 partnerjev iz
celotnega upravičenega območja (DELTA 2000 v vlogi vodilnega partnerja,
Pokrajini Ferrara in Ravenna ter Konzorcij deželnega parka delte reke Pad za
Emilio-Romagno). Projekt bo trajal 36 mesecev.
Uvodne konference so se udeležili Nevio Salimbeni, član odbora za turizem Občine
Cervia, Mauro Conficoni in Giancarlo Malacarne iz ustanove Delta 2000, ki je tudi
vodilni partner projekta v Deželi Emilia-Romagna ter številni predstavniki pokrajin,
parkov in ostalih partnerskih ustanov (14 slovenskih, 7 iz Dežele Veneto, 2 iz
Dežele Furlanije Julijske krajine in 4 iz Dežele Emilia-Romagna).
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Uvodno konferenco je otvoril Nevio Salimbeni, član odbora za turizem Občine
Cervia, ki je poudaril pomen projektam in potrebo po skupnem sodelovanju za
oblikovanje turističnega produkta, ki bo dopolnjeval poletno ponudbo.

•

Nato je spregovoril Maurizio Melucci, član odbora za turizem in trgovino Dežele
Emilia-Romagna, ki je poudaril, «odgovorni turizem» predstavlja izjemno možnost
za tako deželo kot je Emilia-Romagna. Nadalje je poudaril, da omenjena pobuda
omogoča kakovosten korak naprej na področju «slow» turizma, ki je za to območje
strateškega pomena. Tamkajšnji turistični akterji so namreč izpostavili potrebo po
«bolj evropskem» turizmu in omenjeni projekt, pri katerem sodeluje tudi
Slovenija, je usmerjen prav v to smer.
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Giancarlo Malacarne, predsednik LAS Delta 2000, je nato poudaril pomen
projektov čezmejnega sodelovanja in Lokalne akcijske skupine Delta 2000 v vlogi
vodilnega partnerja, ki se že vrsto let ukvarja z vrednotenjem specifičnih in
edinstvenih elementov Dežele Emilia-Romagna. Slow Tourism je torej pomembna
priložnost za sodelujoča območja, da ohranja svoje turistične elemente odličnosti
in vzpostavijo «slow» omrežje, ki bo pozitivno in dolgoročno vplivalo na
programsko območje.
Nato so svoje misli podali še Davide Nardini, član odbora za strukturne sklade
Pokrajine Ferrara, ki bo s projektom vrednotila najdaljšo kolesarsko stezo te
pokrajine, med krajema Bondeno in Gorino, Giovanni Delli Zotti, direktor Oddelka
za politične in socialne vede Univerze v Trstu, ki je obrazložil, da sodelovanje
tržaške univerze pri tem projektu izhaja iz univerzitetnega tečaja sociologije, ki je
namenjen usposabljanju študentov glede tematik, ki se nanašajo na razvoj
turizma; Emanuela Finesso, direktorica Deželnega parka delte reke Pad v Deželi
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Veneto je poudarila namen projektnega partnerstva, t.j. vrednotenje plovnih poti
po reki Pad preko postavljanja turističnih tabel, komunikacijskih aktivnosti,
izobraževanja o okolju in urejanja infrastruktur; Lucilla Previati, direktorica
Deželnega parka delte reke Pad v Deželi Emilia-Romagna je obrazložila, da je
«slow tourism» izrednega pomena za doživljanje okolja in ozaveščanje turistov.
Uvodno konferenco so zaključili predstavnica Regionalne razvojne agencije Kranj
Mateja Korošec in predstavnica Slovenske turistične organizacije Alenka Malenšek
Breznik, ki sta poudarili pomen sodelovanja med Slovenijo in Italijo pri
oblikovanju čezmejnega turističnega omrežja, Marinella Mantovani, članica
odbora za evropske politike Pokrajine Rovigo, ki je poudarila pomen počasnega
turizma na območju Roviga med rekama Adige in Pad,ter Eugenio Fusignani, član
odbora za naravne parke Pokrajine Ravenna, ki je poudaril, da ima pokrajina
namen prispevati k promociji «zavednega» in odgovornega turizma, ki naj zajema
tudi zaščitena naravna območja.
SLOW TOURISM želi spodbujati in vrednotiti oblike počasnega turizma, oblikovati
sonaravne turistične produkte in vzpostaviti omrežje naravnih in podeželjskih
virov. Cilji tega projekta so oblikovanje turističnih poti, promocija in vrednotenje
omrežja Slow Tourism na čezmejnem območju Severnega Jadrana preko izvajanja
pilotnih projektov, ki bodo pozitivno vplivali na programsko območje, trženjske,
komunikacijske in izobraževalne dejavnosti ter ureditev pravih «slow» točk na
italijanskem in slovenskem ozemlju.
V deželi Emilia-Romagna se bo okrepilo «slow» ponudbo na področju kolesarskega
turizma, na primer z dopolnitvijo kolesarke steze ob reki Savio v kraju Castiglione
v Ravenni in z oblikovanjem modela za analizo kolesarskih pretokov v pokrajini
Ferrara. Na območju pokrajine Rovigo se bo uredilo kolesarsko stezo ob kanalu
Adigetto. Veliko pozornost se bo namenilo tudi oblikovanju rečnega turizma z
izgradnjo broda na reki Lamone in preureditvijo otoka Spinaroni v kraju Pialassa
Baiona. Nadalje se bo spodbudilo plovbo na reki Pad v sodelovanju s 3 postajami
Parka delte reke Pad (Campotto, Valli di Comacchio in Pialasse di Ravenna). Na
območju Parka delte reke Pad v Deželi Veneto se bo uredilo «slow» točke ob rekah
Po di Goro in Po di Gnocca. Pri oblikovanju rečnega turizma na podlagi «slow»
filozofije se bo izvedlo določene ukrepe na območju beneške lagune in na
vodotokih, ki se iztekajo v maransko in gradeško laguno v Videmski pokrajini,
uredilo se bo vstopno/izstopne poti ob reki Savi Bohinjki ter uredilo čolnarno na
blejskem jezeru. Številni pilotni projekti, ki jih bodo izvedli slovenski in italijanski
partnerji, bodo namenjeni oblikovanju «slow» ponudbe na področju opazovanja
ptic in naravoslovnega ter športnega turizma. Naj poudarimo še nekatere
dodatne ponudbe: ureditev opazovalnic za ptice ob levem bregu reke Piave v
pokrajini Treviso, tematske poti na tržaškem Krasu in v Gorenji vasi, Kobaridu in
Kranjski Gori, ureditev rekreacijskih in športnih centrov ob reki Livenza in ureditev
zelenih točk, storitev za šport in prosti čas v slovenskih občinah Žirovnica, Žiri,
Jesenice in Radovljica.

Dodatne informacije so na voljo pri vodji projektne skupine LAS DELTA 2000:
Angela Nazzaruolo, univ. dipl., tel. +39 0533 57693, e-pošta: deltaduemila@tin.it

Informacije o tisku: Made Srl
Erika Angelini – erika.angelini@madeeventi.com
Daniela Faccini – daniela.faccini@madeeventi.com
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