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Importance: High

 

Spoštovani partnerji in prijatelji! 
 
Tukaj je, naš šesti spletni informator o projektu Cultural Capital Counts. Posredujte ga vsem, ki jih zanima tematika nesnovne dediščine. 
Še zlasti tistim, ki bi se lahko udeležili zaključne konference projekta, ki bo potekala naslednji četrtek in petek v mestecu Straden v 
Štajerskem Vulkanlandu v Avstriji.  
 
Vožnje iz Ljubljane je le dve uri, tako da morda najdete čas, da se nam pridružite. Za udeležence smo pripravili veliko zanimivih vsebin, 
nekaj predavanj in nekaj praktičnih ogledov, ki bodo potekali v angleškem in nemškem jeziku. Več informacij boste našli spodaj pa tudi v 
priponki.  
 
Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.  
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
Mija Bokal 
vodja projekta 
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Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. 
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, Slovenija 
  
T: +386 1 896 27 19 
F: +386 1 896 27 12 
E: mija.bokal@razvoj.si 
W: www.razvoj.si 
W: www.srce-slovenije.si 
FB: www.facebook.com/the.heart.of.slovenia 
 
 

CCC-informator št. 6 
 

 
 

Vabilo na zaključno konferenco mednarodnega projekta »Cultural Capital Counts«, ki se izvaja preko programa Srednja Evropa 

 

Nesnovna dediščina: priložnost za regionalni razvoj 
 

20. in 21. marec 2014 
Štajerski Vulkanland 

Straden, Avstrija  
 

Konferenca bo namenjena predstavitvi strategije, ki odpira nov pogled na regionalni razvoj. Ta sloni na metodologiji, s katero lahko 
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učinkovito ovrednotimo in tržimo najpomembnejše regionalne vire, to so edinstvena strokovna znanja, veščine in socialne mreže ljudi, ki 
živijo v določeni regiji. Gre za nesnovno kulturno dediščino, ki jo ima vsaka regija, in predstavlja izjemen, pogosto popolnoma 

neizkoriščen, potencial. Bogastvo smo ljudje! 

Vabimo vas, da spoznate to novo metodologijo, s katero lahko dolgoročno vplivamo na celostni razvoj določene občine, območja ali 
regije, ter delite z nami vaše izkušnje.   

Program: 
 
Četrtek, 20. marec 2014 – Nesnovna dediščina kot strateški vir za regionalni razvoj 
9.00 – 12.00   Ogled regije Štajerski Vulkanland 
13.30 – 16.30   Predavanja 
17.00 – 18.30   Razprava z vsemi predavatelji  
18.30   Predstavitev knjige Strategija kulturnih virov za regionalni razvoj 
 
Petek, 21. marec 2014 – Strategija kulturnega kapitala v praksi  
9.00 – 12.00    Prikaz primerov dobrih praks iz partnerskih srednjeevropskih regij 
13.30 – 17.00   Ogled izbranih primerov uspešnih zgodb v Štajerskem Vulkanlandu 

Za več informacij o zaključni konferenci preberite vabilo v priponki. 

Fotos: von den Projektpartnern zur Verfügung gestellt (Foto 2: www.weinfranz.at) 

  

Publikacija odraža stališča avtorja in ne Evropske komisije, ki ne more biti odgovora za kakršnokoli uporabo informacij iz tega 
informatorja.  

  

   
Več informacij o projektu Cultural Capital Counts: www.culturalcapitalcounts.eu, http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=982  

• Mija Bokal, vodja projekta, Razvojni center Srca Slovenije (mija.bokal@razvoj.si, 01 - 89 62 179) 

• Michael Fend, vodja projekta pri vodilnem partnerju in organizator konference, Steirisches Vulkanland (fend@vulkanland.at)  
• Barbara Reisenbichler, odnosi z javnostmi, Kulturpark Eisenstraße (doku@eisenstrasse.info)  

  

   
Impressum: 

Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland 
Brunnengasse 2 
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A-3341 Ybbsitz 
T +43 (0) 7443 866 00 
F +43 (0) 7443 866 00-22 
service@eisenstrasse.info 
www.eisenstrasse.info 
 
ZVR 492441086 
UID ATU50856701 
  
Če ne želite prejemati informatorja, se odjavite po elektronski pošti mija.bokal@razvoj.si.  
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