Ενημερωτικό Δελτίο IV

Αγαπητοί αναγνώστες,
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του έργου ADRIATIC ROUTE!

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο θα σας κρατήσει ενήμερους για την πρόοδο του έργου κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών, για τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του Adriatic Route και τα
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι στιγμής.
Κάθε μήνα, η τελευταία ενότητα του ενημερωτικού δελτίου θα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες
θεματικού τουρισμού και σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από κάθε εταίρο του έργου.
Αυτόν τον μήνα, ήρθε η στιγμή (το ήρθε η ώρα μου ακούγεται αρνητικό) να μάθετε περισσότερα για τις
πρωτοβουλίες θεματικού τουρισμού που έχουν αναληφθεί από την Υπηρεσία Οικονομικής Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Σαράγεβο (Sarajevo Economic Regional Development Agency – SERDA).
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Το Έργο Adriatic Route εν συντομία:
-

Το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος IPA Adriatic CBC Programme 2007/2014 – Measure 3.3 Communication Networks
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.784.484,22 Ευρώ
Το έργο Adriatic Route ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα λήξει τον Σεπτέμβριο του 2015.
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά Έξι Εταίροι από Πέντε Χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση www.adriaticroute.com
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Δράσεις του έργου
Γενική επισκόπηση των δράσεων που πραγματοποιούνται από το Εταιρικό Σχήμα
Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τους πόρους και τα μέσα για την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού στις
περιοχές των εταίρων έχει συμβάλει στο να καθοριστούν τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Strategic
and Operational Plans – SOPs), παρουσιάζοντας καινούργια προϊόντα θεματικού τουρισμού και τρόπους να
ελαττωθεί η εποχικότητα του τουρισμού, καθώς και τρόπους να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η προβολή
των τουριστικών πόρων. Τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια έθεσαν τις βάσεις για έναν ενεργό
διάλογο με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να προσδιοριστούν αυτά που πρέπει να γίνουν
για να αναπτυχθεί ο Θεματικός Τουρισμός, να μειωθεί η εποχικότητα του τουρισμού και να προσελκυστούν
τουρίστες υψηλών εισοδημάτων.
Η ανάπτυξη των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων, που βρίσκονται ακόμη σε φάση ολοκλήρωσης,
επέτρεψε επίσης την έναρξη εργασιών πάνω στο πρώτο προσχέδιο της Πράσινης Βίβλου, ένα έγγραφο που
έχει σκοπό να συλλέξει και να προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου, τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και
συστάσεις για πολιτικές που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αναφοράς.
Πέραν αυτών, σε αυτό το στάδιο του έργου, οι εταίροι ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη της
Διαδικτυακής Πλατφόρμας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web-GIS Platform), μέσω του
εντοπισμού των διαδρομών θεματικού τουρισμού που θα προωθηθούν και της συλλογής των δεδομένων που
θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα.
Οι εταίροι συνέχισαν τις δράσεις προώθησης του έργου Adriatic Route, των στόχων και των αποτελεσμάτων
του, κατά τη διάρκεια συμποσίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων τέχνης και εμπορικών εκθέσεων.
Στις παρακάτω παραγράφους θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των βασικότερων δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών:

Η Περιφέρεια Ηπείρου (LB) στην περίοδο
αναφοράς, προχώρησε στην έρευνα πεδίου με χρήση
δομημένων ερωτηματολογίων για την αποτίμηση
των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού των
φορέων της Ηπείρου που δραστηριοποιούνται στο
κλάδο του τουρισμού. Σύντομα ολοκληρώνεται η
διαδικασία
καταγραφής
και
στατιστικής
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας, με
στόχο να σχεδιαστούν μεθοδολογίες και τρόποι
αντιμετώπισης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών
αναγκών, να αναπτυχθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό
υλικό αλλά και να διοργανωθεί ένα επιμορφωτικό
σεμινάριο σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης του θεματικού τουρισμού μέσω ΤΠΕ.
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Επιπλέον, ο LB ολοκλήρωσε την έρευνα πεδίου αναφορικά με την αυτο-αξιολόγηση των δυνατοτήτων και
της απόδοσης όλων των key players της περιοχής της Ηπείρου στον κλάδο του θεματικού τουρισμού. Τα
δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με αντίστοιχα δεδομένα που θα προέλθουν από τους υπολοιπους εταίρους του
έργου, θα οδηγήσουν σε μια συγκριτική αξιολόγησή (benchmarking), στη βάση δεικτών που έχουν προκύψει
από διεθνείς καλές πρακτικές.
Τέλος ολοκληρώθηκε η μεθοδολογία και ο μηχανισμός συνεχούς αξιολόγησης (on – going evaluation) του
έργου, ο οποίος στοχεύει να είναι εύχρηστος και λειτουργικός και επιπρόσθετα να μπορεί να εντοπίζει
γρήγορα και άμεσα πιθανές καθυστερήσεις, προβλήματα και αστοχίες στο πλαίσιο του έργου.
Επαρχία της Πάδοβα: Η Επαρχία της Πάδοβα
ασχολήθηκε με την προετοιμασία του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου σχετικά με την ανάπτυξη και
την προώθηση του θεματικού τουρισμού. Η συλλογή
δεδομένων και ο διάλογος με τους τοπικούς φορείς
δείχνουν ότι υπάρχει πεδίο θεματικής τουριστικής
ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά την τέχνη, τον
πολιτισμό και το σπα, ενώ σε δεύτερη προτεραιότητα
είναι ο αγροτικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός και ο
πράσινος και ο αργός τουρισμός οι οποίοι και πρέπει
να ενισχυθούν.

Οργανισμός
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κομητείας Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα (DUNEA):
Προκειμένου να γίνει o προσδιορισμός και η
εμπορική εκμετάλλευση παραδοσιακών προϊόντων
της Κομητείας Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων μηνών διοργανώθηκαν
ορισμένα εργαστήρια με πρακτικά παραδείγματα της
προετοιμασίας των προϊόντων αυτών. Επί της
ευκαιρίας αυτής, μέλη της ομάδας έργου του εταίρου
παρουσίασαν το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό
Πλάνο της περιοχής. Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν
για τους δυνητικούς παραγωγούς τοπικών προϊόντων
και οριστικοποίησαν την υποστήριξη των τοπικών παραγωγών, προσφέροντας τους καλές πρακτικές σε
θέματα τεχνολογίας παραγωγής, καθώς και τη δυνατότητα να τοποθετήσουν στα προϊόντα τους την ετικέτα
QUALITY Dubrovnik Neretva RURAL.

3

Adriatic Route for Thematic Tourism – IPA Adriatic CBC Programme - www.adriatic-route.com

Οργανισμός
Οικονομικής
Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Σαράγεβο (SERDA): Στις 3
Μαρτίου του 2015, ο Οργανισμός Οικονομικής
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Σαράγεβο διοργάνωσε
το συνέδριο με τίτλο «Όψεις της τουριστικής
ανάπτυξης στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη», κατά τη
διάρκεια του οποίου έγινε παρουσίαση των πολιτικών
και στρατηγικών τουρισμού, με επίκεντρο τα νέα πιθανά προϊόντα θεματικού τουρισμού, και τις προοπτικές
- κατευθύνσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι τελευταίοι μήνες αφιερώθηκαν
επίσης στην υλοποίηση δράσεων του έργου, όπως η προετοιμασία προσεχών εκδηλώσεων (σεμινάριο
ενίσχυσης ικανοτήτων), η περαιτέρω εξέλιξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου, και η
γενικότερη προώθηση του έργου Adriatic Route.

Δήμος Αγίων Σαράντα: Ένα πακέτο δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων προετοιμάστηκε έτσι ώστε να ξεκινήσει η
υλοποίησή του με την έναρξη της τουριστικής περιόδου στους
Αγίους Σαράντα, στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Περιφερειακού
Τουρισμού που διοργανώθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 από τον
Δήμο Αγίων Σαράντα. Το τουριστικό ημερολόγιο περιλαμβάνει
ένα πρόγραμμα δώδεκα μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι
επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τα πλούσια τουριστικά
αξιοθέατα της περιοχής, και να απολαύσουν τις αυθεντικές της
παραδόσεις και τα πολιτιστικά της προϊόντα.

Περιφέρεια Μάρκε: Η Περιφέρεια Μάρκε ξεκίνησε
εργασίες πάνω στον σχεδιασμό και τα περιεχόμενα του
φυλλαδίου που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των
κυριοτέρων στόχων που θα επισημανθούν στα Στρατηγικά
και Επιχειρησιακά Σχέδια των εταίρων. Η Περιφέρεια
Μάρκε είναι στο στάδιο συλλογής απόψεων και προτάσεων
από τους τοπικούς φορείς, και σύντομα θα οριστικοποιήσει
το δικό της Επιχειρησιακό Σχέδιο.
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Μια ματιά στις πρωτοβουλίες θεματικού τουρισμού της SERDA

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Τα χειμερινά σπορ και ο τουρισμός έχουν τα φόντα για να μετατραπούν σε έναν επιτυχημένο οικονομικό
κλάδο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ειδικά όσον
αφορά την Περιφέρεια Μάκρο του Σαράγεβο
(Sarajevo Macro Region – SMR), χάρη στα
πολυάριθμα θέρετρα για σκι που υπάρχουν στην
περιοχή.
Η
Περιφέρεια
παρέχει
πλήθος
δραστηριοτήτων σχετικών με το σκι: σκι κατάβασης
και αντοχής, άλματα με σκι, χιονοσανίδα,
μηχανοκίνητη ελκυθροδρομία και χειμερινή
πεζοπορία. Τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της
Περιφέρειας Μάκρο του Σαράγεβο είναι τα όρη
Γιαχόρινα, Μπιελάσνιτσα και Ίγκμαν. Η εγγύτητα
των βουνών αυτών με το Σαράγεβο, την
πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα όσον αφορά την ανάπτυξη του
χειμερινού τουρισμού.
Τα όρη Μπιελάσνιτσα και Ίγκμαν αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς και απέχουν
μόνο 25 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο. Εκεί ήταν που διεξήχθηκαν οι 14οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
του 1984, που περιλάμβαναν αγωνίσματα Αλπικού και Σκανδιναβικού σκι, καθώς και αγωνίσματα άλματος
με σκι. Το όρος Μπιελάσνιτσα έχει πλαγιές για σκι έκτασης άνω των 8 χιλιομέτρων, που ξεκινάνε από την
ψηλότερη κορυφή, σε υψόμετρο 2067 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και καταλήγουν στο
Μπάμπιν Ντο που είναι σε υψόμετρο 1266 μέτρων.
Το Ίγκμαν αποτελεί πραγματικό θέρετρο χάρη στο τοπίο του που κόβει την ανάσα. Σε μέρες με καθαρό
ουρανό, από την κορυφή του Ίγκμαν μπορεί κανείς να δει το Μαυροβούνιο και την Αδριατική Θάλασσα.
Χάρη στον καθαρό του αέρα και τις εξαιρετικές συνθήκες διαδρομής εξάσκησης, το βουνό αυτό πολύ συχνά
επιλέγεται από επαγγελματίες σκιέρ ως περιοχή προπονήσεων.
Οι κυριότερες καλοκαιρινές δραστηριότητες στα όρη Μπιελάσνιτσα και Ίγκμαν είναι το αλεξίπτωτο
πλαγιάς, η ιππασία, η ορεινή ποδηλασία, το γκολφ, το σκέιτμπορντ, το μπόουλινγκ και το τένις. Κατά την
χειμερινή περίοδο, εκτός από το σκι και την χιονοσανίδα, υπάρχουν επίσης οι δυνατότητες για πεζοπορία με
χιονοπέδιλα, για ορεινή πεζοπορία, καθώς και για διαδρομές με οχήματα γουρούνες.
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Το οροπέδιο του Μπιελάσνιτσα εκτείνεται βόρεια του Μπιελάσνιτσα, ανατολικά του Τρεσκαβίτσα, νότια
του Βισοτσίτσα και δυτικά των βουνών Όμπαλιε.
Η περιοχή του νοτιοανατολικού τμήματος του
Μπιελάσνιτσα (σε υψόμετρο 1150-1472 μέτρων
πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) περιλαμβάνει
πάρα πολλά ορεινά χωριά.. Η περιοχή του
ποταμού Άνω Ρακίτνιτσα, μεταξύ των βουνών
Μπιελάσνιτσα και Βισοτσίτσα, έχει μερικά χωριά:
τα Ουμόλιανι, Κραμάρι, Λούκαβατς, Μπρντα,
Μιλεσίτσι, Σαμπίτσι και Ρακίτνιτσα στη μεριά της
δεξιάς όχθης, και Μπομπόβιτσα και Τούσιλα στην
μεριά της αριστερής όχθης.

Τα χωριά Λούκομιρ και Ουμόλιανι είναι δύο χωριά που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του όρους
Μπιελάσνιτσα, σε υψόμετρο 1472 μέτρων, και αποτελούν σύμβολα του παραδοσιακού τρόπου ζωής. Τα
χωριά έχουν διατηρήσει τα παραδοσιακά σπίτια, καθώς και το παραδοσιακό ντύσιμο, την παραδοσιακή
μαγειρική, και ορισμένα άλλα ήθη και έθιμα. Και τα δύο χωριά, και ειδικά το Λούκομιρ που είναι πιο
απομονωμένο, είναι ζωντανά μουσεία, όπου μπορεί κανείς να δει τους χωρικούς να φοράνε τα παραδοσιακά
και φτιαγμένα στο χέρι υφαντά ρούχα, να γευτεί πεντανόστιμα παραδοσιακά και βιολογικά γεύματα, και να
διασκεδάσει με ντόπιους φολκλορικούς - παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

Το Ολυμπιακό Θέρετρο της Γιαχόρινα είναι
ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά θέρετρα της
περιοχής χάρη στις εκπληκτικές πλαγιές που
διαθέτει, όπως και το εξαιρετικό χιόνι και τις
εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, το πλούσιο
ψυχαγωγικό ημερολόγιο και τις φανταστικές
φυσικές του τοποθεσίες. Εκτός από τις πλαγιές
για αλπικό σκι, σκι αντοχής, το σκι με έλκηθρο
και το νυχτερινό σκι, υπάρχουν επίσης και
πολλοί χώροι ψυχαγωγίας με πολύ καλό φαγητό
και νυχτερινή ζωή, καθώς και ορισμένα
ξενοδοχεία που είναι ιδανικά για συνέδρια και
συνεστιάσεις.
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Πρωτοβουλίες Θεματικού Τουρισμού του SERDA που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
Στήριξη για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Σουτιέσκα
http://www.npsutjeska.net/?jez=en
Σκοπός του έργου είναι να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη
νέων τουριστικών προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα, μέσω της ανάπτυξης του οικοτουρισμού στο Εθνικό
Πάρκο Σούτιεσκα.
Το Εθνικό Πάρκο Σούτιεσκα είναι το παλιότερο και μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
και λόγω της αξίας και της ομορφιάς του θεωρείται ως το κόσμημα της χώρας. Περιλαμβάνει την περιοχή
του Σούτιεσκα με την Περιοχή Αυστηρής Προστασίας της Περούτσιτσα, καθώς και τμήματα των βουνών
Μαγκλίτς (ύψους 2386 μέτρων, η υψηλότερη κορυφή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Βόλουγιακ, Βούτσεβο
και Ζέλενγκορα. Χάρη στα καλά διατηρημένα ξεχωριστά φυσικά του στοιχεία, από το 2000 και μετά το
Εθνικό Πάρκο Σούτιεσκα έχει καταχωρηθεί στην Κατηγορία ΙΙ του IUCN (του τμήματος των Ηνωμένων
Εθνών για τη διατήρηση της φύσης και του φυσικού πλούτου).

Τουρισμός καθ’ όλης της διάρκειας του έτους στους ορεινούς προορισμούς της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης
και του Μαυροβουνίου

http://www.turizam365.com/bs
Παρά τις ουσιαστικές δυνατότητες διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς στα βουνά Μπιελάσνιτσα
και Ίγκμαν (της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης) και Μπιελάσνιτσα και Κόμοβι (του Μαυροβουνίου), τα
περισσότερα έσοδα προκύπτουν κατά τους χειμερινούς μήνες που είναι και η περίοδος του σκι.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις ανάπτυξης του καλοκαιρινού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, η
περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ξεχωριστό τουριστικό
προορισμό που θα προσφέρει θαλασσινές και ορεινές διακοπές, με απώτερο στόχο την επέκταση της
τουριστικής περιόδου.

AHVN – Αδριατικό Δίκτυο Υγείας και Ζωντάνιας (Adriatic Health and Vitality Network)
Ο συνολικός στόχος του AHVN είναι να αναζωογονήσει τον βιώσιμο τουρισμό υγείας εντός και μεταξύ των
συνεργαζόμενων περιφερειών, αυξάνοντας τις τουριστικές επισκέψεις υψηλής αξίας εντός των
συσχετιζόμενων πεδίων όπως του ιατρικού τουρισμού, του τουρισμού εναλλακτικής υγείας, του τουρισμού
σπα και ευεξίας, και του τουρισμού ενεργού τρόπου ζωής.
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Ανάπτυξη και Ανάδειξη των Σπα Τουρισμού Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Σερβίας και
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
http://www.cross-spa.com/en/index_en.html
Το έργο Adriatic Route έχει ως στόχο του την ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας και της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, μέσω μιας
συνολικής προσφοράς τουρισμού υγείας. Ο σκοπός του έργου είναι να αυξήσει την προσφορά τουρισμού
υγείας και πρόνοιας μέσω της επέκτασης της ποικιλίας τουριστικών προϊόντων που προωθούν την υγιεινή
ζωή και την υπευθυνότητα για την ατομική υγεία. Χάρη στον μεγάλο αριθμό ιαματικών πηγών, αλλά και
των διαφόρων θεραπευτικών ιδιοτήτων του αέρα, καθώς και της υψηλής πολιτιστικής, ιστορικής και
φυσικής αξίας, οι επικράτειες της Δυτικής Σερβίας και της Περιφέρειας Μάκρο του Σαράγεβο
αντιπροσωπεύουν έναν ιδανικό τόπο για αναζωογόνηση του σώματος και του μυαλού.
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