TREBIŽAT HERITAGE TRAILS

O PROJEKTU
OŽIVITEV PODEŽELJA Z VKLJUČEVANJEM NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TURISTIČNO PONUDBO
Projekt se izvaja na območju države Bosna in Hercegovina
Projekt se izvaja na projektnem območju treh občin v Hercegovini, in sicer:
Općina Ljubuški
Općina Čapljina
Općina Grude

Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Republike Slovenije:
Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v
razvoju na področju regionalnega razvoja za leto 2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju (Makedoniji,
Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Moldovi in Zelenortskim otokom) na področju regionalnega razvoja v
skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 in Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja je bilo v letu
2013 namenjenih 129.000 EUR. Republika Slovenija sofinancira projekte bilateralne mednarodne razvojne pomoči v višini največ
90% vrednosti projekta, brez DDV. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša do največ 64.500 EUR.

IZVAJALEC
Izvajalec projekta »Trebižat Heritage Trails« je
Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ljubljanska c 26
8000 Novo mesto
v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem Studio MKA d.o.o., Dolenji Podboršt 7, 8210 Trebnje.
Vodja projekta je Igor Vizjak, svetovalec v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.
Sodelavci Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. na projektu so: mag. Mojca Špec Potočar, Simon Kovačič in Vesna Kermc.

PARTNERJI
Vodilni partner projekta je:
Hercegovaćki STAP – Udruga za regionalni i ruralni razvoj
Vitinska bb
88320 Ljubuški
Bosna in Hercegovina
Odgovorna oseba STAP-a je Davorin Medić, za izvedbo projekta na območju Hercegovine pa Frano Planinić, menager STAP Turističkog info centra v Ljubuškem.
Projekt se izvaja ob podpori Regionalne razvojne agencije za Hercegovino – REDAH iz Mostarja.

CILJI PROJEKTA
Splošni cilj projekta je spodbuditi gospodarski razvoj občin Ljubuški, Čapljina in Grude kot turistične destinacije z integracijo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine v turistično ponudbo. Specifični cilj projekta je izboljšati turistično ponudbo projektnega
območja in povečati prepoznavnost turistične destinacije in tako povečati število gostov in trajanje njihovega obiska.
Konkretni cilji projekta so:
Prenos izkušenj, pridobljenih z izvajanjem projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine in sorodnih projektov v Sloveniji
in tujini – delavnice.
Prikaz primerov dobre prakse pri vključevanju naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo JV Slovenije – studijski obisk
delegacije projektnega območja iz BiH na Dolenjskem in v Beli krajini
Izdelava ocene nosilnosti kapacitet predlaganih lokacij naravne in kulturne dediščine na projektnem območju v BiH – terensko
delo in izdelava strokovne podlage
Izdelava standardov in kriterijev za vključevanje turističnih ponudnikov v skupen turistični proizvod projektnega območja –
izdelava strokovne podlage
Izdelava predloga smernic za načrt upravljanja Slapa Kravice na reki Trebižat – terensko delo in izdelava strokovne podlage
Informiranje javnosti o projektu in rezultatih projekta – dve novinarski konferenci, informacije na spletnih straneh www.rc-nm.si
in www.redah.ba

TRAJANJE PROJEKTA
Projekt se je začel izvajati 1.6.2013 in se zaključi 19.10.2013.

VREDNOST PROJEKTA
Ocenjena vrednost projekta je 53.693,72 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancira 71,73% bruto ocenjene
vrednosti projekta. Stroške DDV in del upravičenih stroškov v skupnem deležu 28,27% ocenjene vrednosti projekta krije Razvojni
center Novo mesto d.o.o.
Sklep MGRT o odobritvi sofinanciranja projekta št. 4300-3/2013/32 z dne 9.7.2013

GALERIJA
Delavnice Ljubuski
Novinarska konf. Slap Kravice
Foto dokumentacija
Slap Kravice Galerija
Študijski obisk projektne skupine iz BiH, 12. do 15.9.2013
Zaključna delavnica v Ljubuškem, obisk Kravic
Bilten Trebižat Heritage Trails

POVEZAVE
www.mgrt-gov.si
www.redah.ba

