REGIONALNA DESTINACIJSKA
ORGANIZACIJA

OPIS PROJEKTA
Svet regije Jugovzhodna Slovenija je dne 29. 9. 2010 obravnaval in potrdil model in delovanja regionalne destinacijske organizacije
JV Slovenije ter vlogo za Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti
regionalne destinacijske organizacije JV Slovenije, ki jo je pripravil Razvojni center Novo mesto.
Svet regije JV Slovenija je sprejel soglasje, da na območju občin JV Slovenije opravlja naloge Regionalne destinacijske organizacije
JV Slovenije (v nadaljevanju: RDO), ki so določene v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007-2011, Razvojni
center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Razvojni center Novo mesto d.o.o. se je nato uspešno prijavil na javni razpis za izvedbo aktivnosti RDO Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo za Gospodarstvo dne, 08.12.2010, izdalo sklep št. 4301-16/2010/36, o sofinanciranju aktivnosti RDO v višini
300.000,00 EUR. Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 – 2013.
RDO deluje kot povezovalni člen turistične ponudbe celotne regije in opravlja razvojno, distribucijsko, promocijsko in operativno
funkcijo destinacijskega managementa. Naloga RDO-ja je spodbujanje partnerskega povezovanja s turizmom (ne)posredno povezanih ponudnikov, oblikovanje, promocija in trženje konkurenčnih turističnih paketov, ki obogatijo ponudbo destinacije.
V operaciji sodeluje 19 lokalnih skupnosti JV Slovenije in Razvojni center Novo mesto d.o.o. Sklenjen je tudi sporazum o sodelovanju s 27 gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost.
Ocenjena vrednost operacije znaša 587.000 EUR (brez vključenega DDV).
Operacija se financira pretežno z javnimi sredstvi. Javna sredstva za izvedbo projekta zagotavljajo lokalne skupnosti JV Slovenije
in Ministrstvo za gospodarstvo (sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov
znaša do 60%. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85%, delež državnega proračuna pa 15%.
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški v 4. členu pogodbe o sofinanciranju.
Operacija se je začela izvajati septembra 2010 ( s pripravo vloge za sofinanciranje) in bo zaključena do 30.09.2013. Obdobje upravičenosti izdatkov ministrstva je 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Aktivnosti morajo biti zaključene do 15. 10. 2013.
Razvojni center Novo mesto d.o.o. je prijavitelj, upravičenec in prejemnik sredstev sofinanciranja. Razvojni center Novo mesto
d.o.o. je tudi upravljavec operacije.
Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije je Simon Kovačič, skrbnik podjetniških programov v Razvojnem centru
Novo mesto d.o.o..
Kontaktni podatki:
simon.kovaci@rc-nm.si tel.št. 07 3372 990 gsm.: 040 75 00 79
PRIJAVNI OBRAZEC
OSNUTEK MODELA VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA RDO
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IZJAVA SKUPŠČINE

