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Za	Srce	Slovenije	projekt	DANTE	pomeni	priložnost	za	razvoj	turizma	in	nadgradnjo	uporabe	različnih	
informacijsko	komunikacijskih	tehnologij	v	turistične	namene.	Projektni	partnerji,	med	katerimi	je	tudi	
Center	za	razvoj	Litija,	so	se	seznanili	z	najsodobnejšimi	trendi	na	področju	uporabe	najrazličnejših	
informacijsko	komunikacijskih	tehnologij	v	turizmu	na	podeželskih	območjih.	V	skladu	s	Strategijo	
razvoja	in	trženja	turizma	Srca	Slovenije	želimo	povečati	dostopnost	turističnih	ponudnikov	območja	
Srce	Slovenije,	ki	bodo	z	uporabo	novih	tehnologij	bolje	povezani	in	se	bodo	lažje	predstavljali	ter	
komunicirali preko spleta.

8 evropskih dobrih praks o 
uporabi IKT za razvoj turizma
Najprej so partnerji določili 8 dobrih praks, ki prikazujejo, kako se lahko uporabi IKT 
za razvoj turističnih aktivnosti. Razvrstili so jih v tri kategorije:

Dobre prakse za spodbujanje lokalnega turizma z uporabo 
tradicionalnih tehnologij na inovativen način 
•  Spodbuditi	kulturni	sektor	z	uvajanjem	IKT	v	razvojne	načrte	kulturnega	turizma	
 (regija Podbeskidzie, Poljska) 

•  Sistem	QR-kod	za	promoviranje	in	mreženje	alpskih	koč	(Provinca	Torino,	Italija)	

•  Extremadura	Vista:	vrtljive	kamere	na	turističnih	točkah	za	promoviranje	zgodovinske,	
	 naravne	in	kulturne	dediščine	v	Extremaduri	(Španija)	

Dobre prakse, pri katerih so aktivnosti povezane z inovativno 
metodologijo (razvoj novih programov) 
•  Platforma za spremljanje potreb turistov (CSI Piemonte, regija Piemont) 

•  Projekt	otočja	Campano	skupine	Lauro	Group	(Neapelj,	Italija)	in	Forthcrs	
	 (Univerza	na	Kreti,	Grčija)	

Dobre prakse za izboljšanje storilnosti turističnih ponudnikov 
•  Pospeševanje	inovativnosti	za	razvoj	novih	podjetij	in	storitev	preko	vzajemnega	učenja	
 in ustvarjanja idej (Inknowcom, Nizozemska) 

•  Razvoj	novih	produktov	in	storitev	za	spodbujanje	podeželskega	turizma	
	 (Bauernhofferien,	Nemčija)	

•  IKT v turizmu (Cybermassif, Francija) 



4 5

Spodbujanje kulturnega sektorja 
z	uvajanjem	IKT	v	razvojne	načrte	
kulturnega turizma 
Regija Podbeskidzie, Poljska

Projekt	se	osredotoča	na	promocijo	kulturnih	znamenitosti	regije	Podbeskidzie	preko	razvojnih	
načrtov	kulturnega	turizma. Lokalne oblasti, nosilci interesov in mala ter srednje velika podjetja 
(SME),	ki	delujejo	na	področju	turizma,	so	se	združili	v	pripravljalni	 in	evalvacijski	 fazi.	Regionalna	
razvojna	agencija	Bielsko-Biała	je	vodila	Informacijski	center	za	kulturni	turizem	v	Cieszynu.	

Cilji 
Glavni cilj te prakse je bil izboljšati konkurenčnost z izboljšanjem dostopnosti do informacij za 
vse	 obiskovalce,	 postavitvijo	 oznak	 za	 kulturne	 znamenitosti	 in	 spodbujanjem	 kulturne	 dediščine	
z	namenom,	da	bi	privabili	turiste	in,	kjer	je	možno,	podaljšali	sezono.	Pri spletnih predstavitvah in 
pripravi novih projektov je bila uporabljena tudi tehnologija IKT.

Lokacija 
Praksa	se	je	izvajala	na	območju	Bielsko-Biała	(Żywiec,	Cieszyn),	ki	obsega	2	227	km²	in	šteje	625	000	
prebivalcev.	Regija	Beskidy	je	bila	od	sredine	60.	let	prejšnjega	stoletja	poznana	kot	turistična	desti-
nacija	prebivalcev	industrijske	regije	Górny	Śląsk.

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor
Eden izmed ciljev je bila priprava razvojnih načrtov kulturnega turizma in aktivnosti za promocijo 
regije,	kar	je	zahtevalo	vključenost	vseh	regionalnih	turističnih	akterjev	ter	malih	in	srednje	velikih	
podjetij.	Takšna	strategija	se	na	podeželskih	in	gorskih	območjih	le	redko	uporablja.	Prostorski	načrt	
predstavlja	novost	za	večino	evropskih	regij,	vendar	pa	se	ga	lahko	vključi	v	že	obstoječe	nacionalne	
in	regionalne	načrtovalne	sisteme.	

Poleg	 priprave	 razvojnega	 načrta	 za	 kulturni	 turizem	 je	 praksa	 vključevala	 razvoj	 turistično-
informativnih centrov, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino regije. Projekt je tako preko novih za-
poslitev	in	družbene	vključenosti	izboljšal	regionalno	povezanost.

Da	 bi	 polno	 izkoristili	 potencial	 regionalne	 kulture,	 je	mesto	 Bielsko-Biała	 začelo	 s	 projektom,	 ki	
bi mesto pokrilo z moderno internetno infrastrukturo in	 tako	 lokalnim	 institucijam	 ter	 175	 000	
prebivalcem	mesta	Bielsko-Biała	in	njegove	okolice	zagotovilo	širokopasovni	dostop	do	novih	teh-
nologij IKT (projekt CHIRON).

Časovni okvir
Projekt CHIRON se je začel izvajati leta 2005, zaključil pa se je avgusta 2007. Eno leto se je pripravl-
jal	predvsem	zaradi	sestave	partnerstva,	saj	so	bili	v	projekt	vključeni	različni	akterji	iz	Srednje	in	Južne	
Evrope.

Proces in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura 
Regija	se	nahaja	na	tromeji	s	Slovaško	in	Češko	ter	predstavlja	mešanico kultur	teh	treh	držav.	Posto-
pek	za	določitev	najbolj	dragocene	kulturne	dediščine	je	zahteval	obsežno	raziskavo	in	posvetovanje.	
Na	osnovi	teh	rezultatov	so	bile	poleg	razvojnega	načrta	za	kulturni	turizem	izvedene	še	tri	druge	
stvari:

•   priprava Priročnika o kulturnem turizmu za regijo Podbeskidzie;  

• postavitev spletne strani	za	promocijo	regionalnih	kulturnih	znamenitosti	in	dediščine;	

• odprtje informacijske točke za kulturni turizem.  

Cilj je bil promovirati edinstvene poti z zgodovinskimi znamenitostmi, verske arhitekturne bisere, 
ročne	izdelke	in	umetniške	mojstrovine	ter	dediščino	in	kulturne	znamenitosti	regije,	kot	na	primer	
mednarodni folklorni festival »Kulturni teden v Beskidu«. Na podlagi teh in še nekaterih drugih re-
gionalnih izkušenj se je razvil turistični grozd, ki združuje vse večje turistične in regionalne instituci-
je	z	namenom,	da	bi	se	povečal	nadaljnji	sektorski	razvoj.
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Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje
Izvedba	projekta	je	bila	prvi	korak	k	boljši	promociji	 in	ohranitvi	regionalne	kulturne	dediščine	ter	
sodelovanju	različnih	regionalnih	akterjev.	Rezultati	aktivnosti	so	pokazali,	da	je	potrebno	uvesti	novo	
promocijsko orodje, in sicer tehnologije IKT. To je še posebej pomembno pri snovnih znamenitostih 
regionalne kulture, ki so razstavljene v muzejih in drugih ustanovah. Digitalizacija znamenitosti je 
priprava virtualnih izletov,	kjer	se	predstavijo	znamenitosti,	ki	so	ljudem	težko	dostopne,	še	posebno	
invalidnim. 

Finančni okvir 
V	okviru	projekta,	ki	ga	je	sofinanciral	program Interreg IIIB CADSES,	je	bil	narejen	razvojni	načrt	za	
kulturni	turizem	in	Priročnik	o	kulturnem	turizmu	za	regijo	Podbeskidzie	ter	ustanovljen	informacijski	
center	za	kulturni	turizem.	Proračun	projekta	je	bil	133.000,00	€,	od	katerega	je	bilo	25%	namenjeno	
ustanovitvi informacijskega centra za kulturni turizem v Cieszynu.

Upravičenci
Upravičenci	 so	 lokalne in regionalne oblasti, lokalne turistične organizacije, nosilci interesov iz 
turističnega sektorja, turistične agencije in združenja ter lokalna skupnost. Center je bil ustanov-
ljen	v	turističnem	mestu	Cieszyn,	ki	se	nahaja	na	tromeji	s	Češko	in	Slovaško.	Na	tisoče	turistov,	ki	
ga	vsako	leto	obišče,	ima	tako	dodatno	možnost	za	raziskovanje	bogastva	kulture	Beskidy.	Priprava	
teh	načrtov	je	bila	namenjena	promociji	kulturnih	znamenitosti,	ki	ponavadi	ljudem	niso	dostopne,	
kot so primerki dragocene ali oddaljene umetnosti in arhitekture. Eden izmed ciljev je tudi uvesti 
3D-optično	branje	in	pripraviti	virtualne	izlete,	da	se	omogoči	dostop	do	teh	znamenitosti	tudi	in-
validnim	turistom.	To	 je	bilo	pred	kratkim	 izvedeno	preko	enega	 izmed	projektov	s	strani	okrožja	
Bielsko-Biała	(virtualni	izlet).		

Prenosljivost
Praksa	se	lahko	z	gorskih	in	podeželskih	območij	prenese	tudi	na	druge	destinacije,	edini	pogoj	je	
sprejem	 in	 vključitev	Razvojnega načrta za kulturni turizem v lokalne strategije. Izvedba takšne 
prakse zahteva vključevanje regionalnih in lokalnih akterjev iz turističnega sektorja ter	vključevanje	
kulturnega turizma v promocijske in investicijske aktivnosti ter projekte. Potrebno je tudi uporabiti 
tehnologije IKT.

Sinergija in integracija
S	tem	projektom,	ki	je	bil	izveden	v	sodelovanju	z	mednarodnimi	institucijami	iz	Srednje	in	Južne	Ev-
rope, smo vzpostavili povezave med različnimi organizacijami in ustanovami. Izvedli smo tudi pro-
jekte kulturnih izmenjav.	S	sodelovanjem	regionalnih	akterjev	in	turističnega	sektorja	smo	izboljšali	
regionalne turistične produkte,	kot	je	Prelaz	Baskid	–	Poljsko-Slovaški	čezmejni	turistični	produkt,	ki	
se	še	razvija,	in	vzpostavili	regionalni	turistični	grozd,	ki	združuje	večino	turističnih	akterjev	iz	regije.

Vplivi prakse in možni rezultati
Pričakovano	je	bilo,	da	bo	projekt	povečal konkurenčnost s tem, ko bomo izboljšali dostopnost in-
formacij za kulturne obiskovalce, postavili oznake za kulturne znamenitosti in promovirali kulturno 
dediščino	ter	tako	privabili	turiste	in,	kjer	je	možno,	podaljšali	sezono.

Projekt je pozitivno vplival na regionalno povezanost preko novih zaposlitev in družbene vključenosti.

Kontaktne informacije

Jan Sienkiewicz 
Agencija za regionalni razvoj Bielsko-Biala 
Cieszynska 365 
43-382 Bielsko-Biala 

E-pošta:	jsienkiewicz@arrsa.pl	
Tel.:	00	48	33	8169162
Faks:	00	48	33	8169162
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Sistem QR-kod za promoviranje 
in	mreženje	alpskih	koč
Provinca Torino, Italija

Sistem	QR-kod	za	mobilni	telefon je bil izdelan v Torinu, in sicer	v	13	gorskih	kočah.
QR-koda je dvodimenzionalna slika, ki je kodirana s podatki preko aplikacije fotoaparat-telefon. 
Te	aplikacije	lahko	optično	preberejo	QR-kode	in	se	ustrezno	odzivajo	glede	na	vzorce	na	sliki.

Cilji
Praksa	želi	povezati in promovirati 13 manjših alpskih koč Province Torino z uporabo sistema QR-
kod za pametne telefone.

Lokacija
Gorsko območje v Provinci Torino: 
Prali,	Coazze,	Chiomonte,	Viu,	Usseglio,	
Ala di Stura, Balme, Chialamberto, 
Groscavallo, Alpette, Locana, Ceresole 
Reale,	Valprato	Soana.

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor
Gorsko turistično atrakcijo Province Torino	 predstavljajo	 dobro	 promovirano	 olimpijsko	 območje	
(Sestriere, itd.) in »manjše« alpske koče, ki jih je potrebno promovirati ter povezovati. Sistem QR-kod 
je	bil	narejen	v	mestu	Torino	leta	2010	za	promocijo	omrežja	muzejev	in	zgodovinskih	znamenitosti	
s strani Turismo Torino e Provincia, organizacije za promocijo Province Torino kot turistične desti-
nacije. Ta	inovativna	tehnologija	se	lahko	uspešno	uporablja	v	alpskih	omrežjih.

Časovni okvir 
Aktivnosti	so	se	začele	februarja	2012	in	se	bodo	zaključile	junija	2013.

Sodelujoče organizacije  
•			Provincia di Torino 
•			Turismo Torino e Provincia, vladna institucija za turizem, promocijo in informacije v provinci in regiji.
•			4 gorske skupnosti	(Valli	di	Lanzo,	Ceronda	e	Casternone,	Valle	Orco	e	Soana,	Valle	Susa	e	Val		 
				Sangone,	Pinerolese),	13	občin,	ki	skrbijo	za	zgoraj	omenjene	alpske	koče.	
•		 lokalna združenja za promocijo turizma

Proces in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura 
Na podlagi informacij, ki so zapisane v QR-kodi, lahko programska oprema izvaja različne oper-
acije,	vključno	s	prikazom	sporočil	in	slik,	hiperpovezovanjem	na	določene	URL-je,	povezovanjem	na	
video vsebine in zagotavljanjem kontaktnih informacij. Informacije so lahko kodirane v dvodimenzi-
onalne	podobe	na	različne	načine.	V	zadnjem	desetletju	je	bilo	razvitih	več	kot	70	različnih	vrst	QR-
kod	–	vsaka	z	aplikacijami,	ki	prepoznajo	svojo	specifično	metodo	kodiranja.

Primeri QR-kod

Microsoft kode ustvarjajo	povezavo	med	pravim	življenjem	in	digitalnim	svetom.	Če	jih	primerjamo	
z drugimi sistemi (na primer QR-kode), imajo te kode nekatere prednosti, kot so spremljanje, orodje 
poslovne inteligence ter barve in oblike za kodiranje informacij:	nič	več	črno-belih	grafičnih	el-
ementov	brez	vizualnega	učinka,	ampak	predmeti	v	povezavi	s	komunikacijsko	kodo	znamke.	Poleg	
tega	ima	platforma	ThinkTag	tudi	druge	značilnosti:	fleksibilnost,	možnost	obvladovanja	komunikaci-
jskih	mobilnih	operacij,	oglaševanje,	igre	na	srečo,	video	predvajanje,	socialni	mediji,	tekmovanja	in	
igra »instant win«.
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Koraki za optično branje QR-kod s pametnim telefonom in z uporabo aplikacije, naložene s spletne 
strani gettag.mobi 

Ko pametni telefon optično prebere QR-kodo, ta avtomatično odpre spletno stran, zavrti tel-
efonsko številko, omogoči dostop do interaktivnih vsebin, kot so fotografije, mp3 in videi, ali pa 
odklene popust, promocijo ali igro »instant win«. Geolokacija	omogoča,	da	lahko	QR-kode	razkri-
jejo različne vsebine,	glede	na	to,	kje	so	bile	posnete.	Optično	odčitane	QR-kode	se	avtomatično	
shranijo,	 tako	da	 lahko	uporabniki	 večkrat	obiščejo	 informacije	 ali	 jih	delijo.	Ustvarjalec	QR-kode	
lahko z lahkoto posodobi vsebine, do katerih vodijo QR-kode, in sicer s sistemom za vsebinsko up-
ravljanje [CMS]. 

Z zagotavljanjem bogatih video izkušenj in vsebin, 
vezanih	 na	 določeno	 lokacijo,	 QR-kode	 lahko	 pr-
ipomorejo k temu, da potencialni popotniki bolje 
spoznajo neznana mesta. Nacionalne, regionalne in 
lokalne informacije so tako lahko kjerkoli na voljo 
preko QR-kod na promocijskih letakih, razgled-
nicah ali popotniškem materialu.

Gre za to, da se turistom/obiskovalcem dovoli zbi-
rati	in	prikazovati	turistične	informacije	o	območju,	
na katerem se nahajajo, ter jih posredovati na mo-
bilnem	 telefonu	 preko	 označenega	 predmeta,	 ki	
ustvarja	in	vzdržuje	povezavo	z	območjem.

 

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje 
Cilj	je	uporabiti	sistem	QR-kod	za	intenzivno	doživetje	destinacij,	ki	se	lahko	uresniči	preko	ogleda	
videov	in	oddajanja	kamer	v	živo	na	določenih	lokacijah.	Namestitev	tega	sistema	v	alpskih	kočah	
pomeni vnesti določeno število QR-kod na strateške turistične lokacije z namenom, da bi turisti/
obiskovalci	s	svojimi	mobilnimi	telefoni	lahko	dostopali	do	vseh	obstoječih	informacijskih	sistemov.	

Finančni okvir
Javna	sredstva:	20.000,00	€	

Upravičenci 
Turisti/obiskovalci, itd. lahko takoj dobijo informacije, ki jih potrebujejo.

Prenosljivost 
Praksa je polno prenosna, vendar potrebuje dobro internetno povezavo.

Sinergija in integracija
Praksa	je	povezana	s	politiko	province	o	promoviranju	13	alpskih	koč	ter	z	IKT-politikami	Torina	in	
Province	Torino,	ki	zadevajo	»označeno	mesto«.

Vpliv prakse in možni rezultati 
Trenutno	je	težko	govoriti	o	številkah	dodane	vrednosti.	S	stališča	kakovosti	lahko	rečemo,	da	praksa	
omogoča	povezavo	manj	razvitih	območij.	Cilj	je	promovirati lokalni turizem in spodbujati ljudi, da 
gredo iz mest v manj znana gorska območja.

Naučeno iz prakse
Sodelovanje lokalnih akterjev je pomembno za določanje točk, kjer bodo postavili QR-kode, in 
sicer	ne	nujno	v	gorskih	območjih,	ampak	v	mestih	na	železniških	postajah,	nakupovalnih	centrih,	
muzejih, itd. 

Kontaktne informacije 

Provinca	Torino:
Elena Di Bella 
E-pošta:	elena.dibella@provincia.torino.it

Elda Angiolini 
E-pošta:	elda.angiolini@provincia.torino.it
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Extremadura	Vista:	
vrtljive	kamere	na	turističnih	
točkah za promoviranje zgodovinske, naravne 
in	kulturne	dediščine	v	Extremaduri	Fundecyt, Španija

Ta praksa uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot orodje za promoviranje zgodovin-
ske,	naravne	 in	kulturne	dediščine	Extremadure.	Uporaba	digitalnih	vsebin	predstavlja	komuni-
kacijsko	strategijo.

Cilji
Cilj tega projekta je predstaviti naravno in kulturno dediščino regije Extremadura s 119 mesti in 
vasmi	ter	10	zaščitenimi	naravnimi	območji	preko	129	kamer,	ki	so	nameščene	na	najbolj	zanimivih	
mestih v Extremaduri.

Lokacija
Projekt je bil izveden v regiji Extremadura, in sicer 
v 134 krajih – 119 mestih in vaseh ter 10 naravnih območjih.

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor 
Regijska	 vlada	 je	 razvijala	 (2008)	 regionalno	 strategijo	
za vključitev informacijske družbe,	 saj	 želi	 spodbujati 
družbeno-gospodarske sektorje	 regije	 z	 vključevanjem	
tehnologije IKT tako v produktiven proces kot tudi v 
izobraževalna,	družbena	in	kulturna	področja	z	namenom,	
da se z novimi znanji preoblikuje gospodarstvo regije Ex-
tremadura.

Ustvarjanje digitalnih vsebin je zelo pomembno za razvoj novih znanj o uporabi IKT. Cilj teh vsebin 
je povečati prepoznavnost Extremadure preko digitalnih omrežij.

Poleg	tega	zaščitene	površine	v	Extremaduri	predstavljajo	1,8%	celotne	površine	te	regije.	Naravna	
območja	 regije	sestavljajo:	1	nacionalni	park	 in	biosferni	 rezervat,	2	naravna	parka	 in	 rezervata,	1	
zaščitena	pokrajina,	4	naravni	spomeniki,	4	posebna	zaščitena	območja,	10	območij	za	zaščito	ptic.

Glavni cilj projekta je povečati prepoznavnost naravne in kulturne dediščine regije Extremadura po 
celem svetu.

Časovni okvir
Projekt je trajal 2 leti.

Sodelujoče organizacije
•  Generalni direktorat za modernizacijo in tehnološko inovacijo Extremadure, vodja projekta
•  Novi center za iniciativo (CNI) 
•  Zasebno	podjetje:	Komunikacija	AXIS:	http://www.axis.com/es/	

Proces in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura 
V	obdobju	dveh	let	so	na	osnovi	raziskave	o	sosednjem	okolju	naredili izbor najbolj reprezentativnih 
in atraktivnih lokacij za namestitev kamer,	pri	čemer	so	se	osredotočili	na	kraje	z	lepimi	razgledi,	kjer	
se ne bi motilo lokalnih prebivalcev.

Metodologija, ki so jo uporabili pri projektu je naslednja: 

1. faza: raziskava
V	tej	fazi	so	bile	raziskane	vse	lokacije.	Kriterij za izbor najboljših lokacij je bil naslednji:
•  lahko dostopen regijski intranet
•  najlepši razgled na pokrajino, znamenitosti, itd. 
•  najboljša razsvetljava  
•  manj	vpliva	na	dediščino	ali	pokrajino

2. faza: namestitev 
V	to	fazo	je	vključena	tako	namestitev kamer kot tudi ostalih komponent, testiranje in objava slik, 
videov, itd.

Uporabili	smo	tri	vrste	namestitev:		
•		fiksna	namestitev	
•		 brezžična	namestitev	(takšna	namestitev	potrebuje	brezžično	povezavo	z	regionalnim	intranetom)		
•		 samostojna	namestitev	(takšna	namestitev	potrebuje	zunanjo	elektriko	preko	solarne	plošče	ali		
	 akumulatorja	in	brezžično	omrežje	z	regionalnim	intranetom)	

Vsaka	namestitev	kamere	je	sledila	naslednjemu	vrstnemu	redu:
•		 konfiguracija	in	testiranje	platforme	
•		 testiranje	celotnega	sistema
•		 publikacija	na	spletnem	testiranju
•		 testiranje	publikacijskega	sistema	

Poleg	tega	 je	bila	v	vse	kamere	nameščena	vremenska postaja, ki je pošiljala informacije region-
alnemu informacijskemu centru za vreme v regiji Extremadura.
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Na spletni strani projekta lahko ljudje/turisti izberejo kraj, ki jih najbolj zanima, ter glasujejo za 
najlepši kraj v regiji.

Čudovit razgled v Extremaduri; vir: Extremaduravista

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje  
Glavni problem je bil, kje namestiti kamere, saj na nekaterih mestih ni bilo dobrega razgleda na 
kulturno	ali	naravno	dediščino,	ki	bi	jo	radi	predstavili.	

Finančni okvir  
Celotni	finančni	proračun	je	prispevala	regionalna	vlada	Extremadure.	
 

Upravičenci 
Upravičenci	projekta	so	naslednje	skupine:	
• turisti, ki bodo lahko spoznali regijo iz svojih domov in se bodo tako lahko bolje pripravili na 
			potovanje;
• turistična podjetja,	ki	lahko	uporabljajo	kamere	v	namen	promocije	krajev	v	svoji	bližini.	

Kasneje so te kamere uporabile tudi nekatere televizijske postaje	za	poročanje	o	vremenskih	razmerah.	

Prenosljivost  
Vse komponente, vključene v projekt se lahko prenesejo.	Nekaj	je	naštetih	spodaj:
• INTRANET:	praksa	uporablja	Regionalno	telekomunikacijsko	omrežje;
• platforma,	ki	temelji	na	programu	»open	source«;
• spletne	kamere;
• dnevne	in	nočne	omrežne	kamere	130	AXIS	221;
• kupolaste	omrežne	kamere	20	AXIS	232D+.	

Metodologija je prav tako prenosljiva, saj obstajajo tri vrste namestitev. Edini pogoj je dostop do 
širokopasovne povezave	na	podeželskih	območjih	(preko	kabla	ali	brezžične	povezave).

Za izvedbo takšnega projekta so potrebni dobri odnosi z velikim številom deležnikov (muzeji, vasi, 
itd.),	saj	projekt	potrebuje	dovoljenja	različnih	akterjev	za	dostop	do	najlepših	lokacij.

Sinergija in integracija
Projekt	je	bil	vključen	v	Regionalno strategijo informacijske družbe v Extremaduri. Povezava preko 
regionalnega	 širokopasovnega	 intraneta	 je	 bila	 vzpostavljena	 v	 začetku	 leta	 2000.	 Uporabili	 smo	
tehnologijo	strežnikov	GnuLinex.

Potrebno je prav tako omeniti, da se podatki, slike in videi, narejeni s kamerami lahko prosto upora-
bljajo. 

Naučeno iz prakse  
• Projekt	se	je	izvedel	pred	razmahom	družabnih	omrežij,	zato	bo	kombinacija Extremadure Vista,    
   družabnih omrežij in komunikacije 2.0 še izboljšala dosežene rezultate.

• V prihodnosti bi lahko projekt izboljšali z uvedbo možnosti za uporabo teh videov in slik s strani  
   privatnega sektorja, ki je povezan s turizmom.

Prikaz videa
http://www.youtube.com/watch?v=0FCKLNnN_TM&feature=player_embedded

Kontaktne informacije
www.extremaduravista.es;	
www.extremaduravista.eu;	
www.extremaduravista.com;	
www.extremaduravista.net;	
www.extremaduravista.org.

Carlos M. Cabo Domínguez, 
koordinator	tematskega	območja	»Ozemlje	in	kultura«		
FUNDECYT	
Avda	de	Elvas	s/n,	Campus	Universitario	
Edificio	Parque	Científico	Tecnológico
06071	Badajoz	

Tel.:	+34	924	014	600	
www.fundecyt.es 
E-pošta:	carlos.cabo@fundecyt.es



16 17

Platforma za spremljanje 
potreb turistov CSI Piemonte, Regija Piemont 

Dobre prakse temeljijo na naslednjih načelih: 
•		 pomembno	je	vedeti,	česa	si	želijo	turisti,	ko	gredo	na	počitnice	na	določen	kraj;	
•		 kultura	in	turizem	sta	vse	bolj	povezana	s	tehnologijo;	
•		 tehnologija	daje	veliko	inovativnih	idej	za	turistična	območja,	še	posebej	za	gorska	in	podeželska		
	 območja,	preko	različnih	eksperimentov.

Prenos inovacij na turistično območje pomeni uporabo novih tehnologij z namenom, da bi se 
izboljšale	obstoječe	politike	in	storitve.

Cilji 
Glavni cilj dobrih praks CSI Piemonte v regiji Piemont je bil »prisluhniti potrebam uporabnikov« 
glede	turističnih	storitev	na	specifičnem	območju	z	namenom,	da	bi	ugotovili, ali nove tehnološke 
rešitve lahko povečajo pritok turistov.	Vsi	komentarji	turistov	na	socialnih	omrežjih	(internet	ponuja	
nove vire informacij – neformalne informacije, kot so blog, forum, itd.) in vse ostale informacije so bile 
uporabljene	za	izboljšanje	turističnih	storitev	( javne	in	privatne).

Lokacija
Regija Piemont	 obsega	 25	 399	 km²	 in	 šteje	
približno	4	300	000	prebivalcev.	Meji	na	Franci-
jo,	Lombardijo	in	Valle	d’Aosta,	Ligurijo	in	Emil-
io-Romagno.	Je	druga	največja	regija	v	Italiji.
 
Ta	 dobra	 praksa	 je	 bila	 izvedena	 na	 območju	
Torina, ki sodeluje pri dogodku »Holy Shroud 
Exhibition«, vendar pa je prav tako upoštevala 
podatke iz celotne regije.  

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor 
»Holy	Shroud	Exhibition«	je	dogodek	v	Torinu,	vendar	nikoli	ni	bil	obravnavan	kot	turistični	pojav.	
Leta	2010	je	CSI	Piemonte	regiji	Piemont	predlagal	zbiranje podatkov, da bi več izvedeli o turističnih 
skupinah, ki prihajajo na dogodek in o njihovih potrebah ter zahtevah. »Platforme za spremljanje« 
so	ugotovile,	katera	območja	Piemonta	in	turistična	prenočišča	so	izbrali	za	preživljanje	počitnic.

Platforma je prav tako ugotovila, kje in kdaj so ljudje govorili o dogodku »Holy Shroud Exhibition«, 
omogočila	analizo	različnih	sklopov	informacij	na	integriran	način	in	izpostavila	prednosti	ter	slabosti	
turističnih	predlogov	za	območje	Piemont,	kar	bo	lahko	v	veliko	pomoč	pri	načrtovanju	in	promovi-
ranju prihodnjih dogodkov.

Časovni okvir 
»Platforma za spremljanje«	 je	bila	prvič	 izvedena	za	»Holy	Shroud	Exhibition«	v	Torinu	2010	(10.	
aprila – 23. maja 2010), vendar so se podatki zbirali že od 2009, ko je bil rezervacijski sistem za do-
godek	že	vzpostavljen.

Rezervacijski	sistem	za	dogodek	»Holy	Shroud	Exhibition«	je	razvil	in	dal	na	tržišče	CSI	Piemonte,	in	
sicer	v	zadnji	četrtini	leta	2009.	CSI	Piemonte	je	predlagal	uporabo	teh	podatkov	za	razvoj	»Platforme	
za spremljanje«. Razvoj projekta je trajal en mesec,	v	tem	času	pa	je	bila	izdelana	metodologija,	iz-
brana	je	bila	ustrezna	baza	podatkov	ter	bila	analizirana	in	posredovana	sistemu	za	pripravo	poročila.

Platforma	je	prav	tako	vključila	turistične	podatke	Piemonta,	ki	so	se	zbirali	veliko	let,	ter	jih	uporabila	
za primerjavo.

Sodelujoče organizacije
•		CSI	PIEMONTE	(tehnična	pomoč)	
•		REGIJA	PIEMONT	(koordinator	za	javno	turistično	oglaševanje)		
•		COMITATO	SINDONE	(organizator	dogodka	»Holy	Shroud	Exhibition«)		

Regija	Piemont,	ki	je	bila	ena	izmed	članic	komiteja	za	dogodek	»Holy	Shroud	Exhibition«,	je	uradno	
zadolžila	CSI	Piemonte	za	pripravo	uradne	spletne	strani	za	dogodek	»Holy	Shroud	Exhibition«,	rez-
ervacijskega	sistema	in	»platforme	za	spremljanje«	z	namenom,	da	bi	beležila	dogodek	od	začetka	
do konca.

Proces in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura  
Preko	platforme	 je	možno	»spremljati« različne vrste virov, kot so javni podatki o pritoku turis-
tov,	vsebine	e-pošt,	ki	so	poslani	na	turistične	urade,	pogovori	o	turističnih	 in	kulturnih	temah	na	
blogih,	 forumih	ter	spletnih	časopisih	 (tako	specializiranih	kot	tudi	splošnih	vsebin).	Da	bi	zaščitili	
zasebnost	podatkov	v	sporočilih,	sistem	iz	spletne	komunikacije	ne	povzema	osebnih	podatkov	in	se	
samo	osredotoča	na	besedilne	elemente	(objektivne	in	subjektivne),	s	katerimi	obiskovalci	ocenjujejo	
turistične	storitve.
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Platforma je prav tako analizirala podatke implicitnega sistema (kot so podatki, pridobljeni s strani 
informacijskega sistema, ki niso strukturirani, vendar so vseeno pomembni za turizem, kot na primer 
dostopi	 do	 turistične	 strani)	 in	digitalne vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki (slike, videi, izbori, 
kontakti,	 itd.).	 Vse	 te	 informacije	 predstavljajo	prispevek	 k	metodologiji	 analize	preko	 tehnološke	
platforme, imenovane blogometer.

Metodologija za analizo je	 interaktiven	postopek	spremljanja	in	analiziranja,	ki	omogoča merjen-
je učinkovitosti komunikacijskih strategij podjetja, tako s kvalitativnega kot tudi s kvantitativnega 
stališča.	Postopek	sestavlja	niz	svetovalnih	aktivnosti,	s	katerimi	smo	želeli	določiti	pomembne	kraje	
za	diskusijo	 in	orodja	 za	analizo	kot	 tudi	orodje	 za	 semantično	analizo,	 ki	 zagotavlja	 avtomatični	
priklic glavnih elementov iz pogovorov.

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje  
Platforma samo »spremlja« informacije, ki so že zbrane	s	strani	turističnih	uradov	in	klicnih	centrov.	
Zbrali so rezervacije vseh javnih in zasebnih ustanov, ki so sodelovale pri dogodku, tako da niso 
bile	potrebne	nobene	spremembe	v	javnih	in	zasebnih	postopkih.	Tako	se	je	povečala	ozaveščenost	
o pomembnosti zbiranja informacij na bolj standardiziran način z namenom, da se zmanjša za-
pletenost	poročil.

Projekt je bil izdelan na 3 glavnih točkah:  
•   zbiranje podatkov: glede na razvito metodologijo se lahko informacije zbirajo z uporabo katerega- 
 koli programskega sistema. CSI Piemonte je za vodenje regionalnih informacijskih sistemov 
	 uporabil	orodja,	ki	so	že	bila	razvita	(SAS,	Oracle).	Oblika	podatkov	je	bila	standardizirana	z	
	 namenom,	da	bi	lahko	podatke	iz	različnih	virov	vključili	v	en	sam	sistem.
•   metodologija: CSI	Piemonte	je	sprejel	metodologijo,	ki	določa	pravila	na	osnovi	podatkovne		 	
	 tipologije	(da	sistem	jo	lahko	prebere)	ter	»semantična«	pravila	o	tem,	kako	prebirati	in	interpre-	
 tirati podatke.
•   interpretacija: platforma	za	spremljanje	potreb	turistov	je	vključila	tudi	orodje	BlogMeter,	ki	je		
	 nameščeno	v	CSI	Piemonte	in	daje	končna	poročila.

Platforma	za	spremljanje	potreb	turistov	 je	že	opozorila	na	območja,	ki	se	 jih	 lahko	izboljša	z	na-
menom,	da	bi	bila	v	skladu	s	turističnimi	standardi.

Finančni okvir  
Vzpostavitev	platforme	za	spremljanje	potreb	turistov	in	analiza,	ki	je	potrebna	za	določitev	pomem-
bnih	 virov,	 sta	 del	 pilotnega	 projekta,	 ki	 ga	 financirata	 regija	 Piemont	 in	 CSI	 Piemonte,	 katerega	
stroški	so	znašali	30.000,00	€	(stroški	zaposlenih	za	standardizacijo	zbranih	informacij	in	stroški	za-
poslenih za analizo podatkov).

Ta	ne	vključuje	specifičnih	stroškov	programske	opreme,	saj	so	orodja	že	bila	izbrana	s	strani	CSI	Pie-
monte in bila projektu na voljo.

Upravičenci 
Regija Piemont in vse javne uprave, ki se ukvarjajo s turizmom, so pridobile znanje o tem, kako bolje 
oblikovati nove turistične politike.

Poročila	platforme	so	prav	tako	dala	znanja zasebnim podjetjem o tem, v katere storitve je bolje 
vlagati	pri	prihodnjih	turističnih	dogodkih.

Prenosljivost
Praksa	CSI	Piemonte	 je	prenosljiva.	Predpogoj	 je	določiti	spletne informacije	 (socialna	omrežja	–	
forum,	itd.),	ki	jih	je	potrebno	analizirati.	Če	ima	območje	že	druge	strukturirane	informacije	(baze	
podatkov),	povezane	s	turizmom	in	turističnim	pritokom,	bodo	le-te	dale	dodano	vrednost	analizam.

Metodologija	in	iskalnik	izdelujeta	poročila,	da	so	odločevalci	lahko	bolje	obveščeni	pri	sprejemanju	
odločitev	o	naložbah	ter	za	bolj	učinkovito	oblikovanje	politik	v	prihodnosti.

Sinergija in integracija
Dobra praksa je bila izdelana v regiji Piemont, kjer obstajajo bogate baze podatkov, ki so posodo-
bljene	preko	aktivnosti	različnih	javnih	in	zasebnih	entitet.

Platforma za spremljanje potreb turistov in metodologija sta bili prav tako prilagojeni za analizo 
drugih tem,	kot	so	politike	pametnih	mest	in	storitve	za	Občino	Torino,	za	ocenitev stopnje atrak-
tivnosti občine in novega koncepta inovativnih storitev. To dokazuje, da se platforma lahko upo-
rabi v vseh kontekstih, kjer je potrebno analizirati vtise, ocene in mnenja,	ki	jih	na	internetu	izražajo	
stranke	in	občani	glede	kakovosti	ponujenih	storitev	(prevoz,	kultura,	zdravje,	itd.).

Te	informacije	ni	vedno	lahko	vključiti,	saj	so	pogosto	prisotne	v	različnih	oblikah	(včasih	niso	združljive	
z	drugimi).	Da	bi	se	izognili	ponavljanju	in	napakam,	jih	je	potrebno	urediti,	kar	pa	zahteva	veliko	časa	
in	finančnih	sredstev.

Podatki,	ki	 so	že	bili	 zbrani	 s	 strani	drugih	sistemov	 (koledar	 javnih	dogodkov	v	Piemontu,	 rezer-
vacijski	sistem	za	kulturne	dogodke	in	muzeje,	itd.),	so	bili	vključeni	in	interpretirani	z	namenom,	da	
se	zagotovi	boljše	razumevanje	turističnega	fenomena.	Ti	podatki	bodo	omogočili	večjo	točnost	in	
izboljšali	prihodnje	turistične	politike	na	območju	Torina.
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Vpliv prakse
Dalo	se	je	večji	pomen	potrebam	in	željam	turistov,	kar	tudi	dokazuje	stalno povečevanje turističnega 
pritoka na	različnih	območjih	Piemonta.

Eden	izmed	primerov	je	veliko	pritožb	s	strani	turistov	o	tem,	da	je	težko	najti	logistične	informaci-
je glede gibanja po mestu. Na spletno stran »Holy Shroud Exhibition« so prav tako dodali opise 
turističnih poti in zemljevide ter tako izboljšali celotno turistično izkušnjo. 

V	 sklopu	 prakse	 CSI	 Piemonte	 so	 turistični uradi natančneje spremljali komentarje turistov na 
družabnih	omrežjih	med	in	po	njihovem	obisku.	Prav	tako	so	spodbujali	spletne diskusije in ljudi, ki 
so	preživeli	počitnice	na	območju	Piemonta,	spraševali po predlogih.

Dobra praksa CSI Piemonte je pokazala, da: 
•			so	vse informacije pomembne – tako strukturirane (baze podatkov, itd.) kot tudi 
 nestrukturirane (dokumenti, emaili, itd.). Promocija turizma bi morala temeljiti na spremljanju  
	 potreb	turistov;
•			se	takšni	viri informacij lahko vsakodnevno zberejo in analizirajo z namenom, da se ustvari   
	 platforma	za	spremljanje	potreb	turistov;
 Platforma lahko zagotavlja uporabne nasvete	za	razvoj	novih	storitev	ali	izboljšanje	že		 	
	 obstoječih	ter	za	usmerjanje	politik	o	promociji	turizma.	Če	se	odločevalci	zavedajo	določenih			
 potreb, ki jih platforma izpostavlja, lahko izboljšajo prihodnje politike in storitve.

Kontaktne informacije
Muraca Andrea 

CSI PIEMONTE 
Corso	Unione	Sovietica	216	
10136	Torino	

E-pošta:	andrea.muraca@csi.it	
Tel.:	+39	011.3168530
Faks:	+39	011.3169690	
Mob.:	+39	348.5165889

Projekt	Otočja	Campano	skupine	
Lauro Group (Neapelj, Italija) in Forthcrs 
(Grčija) Univerza	na	Kreti,	Grčija		
 
Predlagali smo	 kombinirano	 promocijo	 različnih	 turističnih	 in	 transportnih	 storitev	 preko	
dinamičnega	spletnega	iskalnika	B2B	in	B2C.	Do	sedaj	turisti	niso	imeli	možnosti	načrtovati	obisk	
otokov	na	območju	Neaplja	preko	ene	same	povezave.	Projekt	za	Neapelj	se	še	izvaja,	medtem	ko	se	
projekt	za	Grčijo	končuje	spomladi	2013.

Cilji prakse
•			Promovirati turizem na območju, kjer se lahko združi več storitev,	vključno	s	prenočišči,	
 trajektnim prevozom, kopenskim prevozom.
•			Privabiti posamezne turiste,	ki	si	potovanje	želijo	organizirati	sami.
•			Promovirati vse vrste turizma	na	območju.	

Lokacija 
Neapelj, Ischia, Capri

Podroben opis prakse
Kontekst in izvor – začetna točka in motiv za izvedbo aktivnosti 
Glavni povod za ta projekt je bilo dejstvo, da posamezni turisti niso mogli rezervirati celotnega 
izleta, ki bi vključeval prevoz in nastanitev,	če	so	želeli	obiskati	širše	območja	Neaplja	 in	otokov.	
Različne prevozne in turistične storitve bi morale biti združene preko skupne rezervacijske plat-
forme	tako,	da	bi	se	lahko	ustvarilo	aranžmaje,	izdelane	po	naročilu,	ki	bi	se	prodajali	direktno	na	
spletu (B2C) ali preko potovalnih uradov. To je bil glavni izziv tako za lokalna podjetja kot tudi za 
večjega	prevoznega	ponudnika,	ki	je	prevzel	pobudo	za	izvedbo	tega	projekta.

Časovni okvir
Začelo se je leta 2010.	Priprave	so	trajale	več	kot	6	mesecev.	Projekt je začel delovati poleti 2012.
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Sodelujoče organizacije
•		Lauro	Group,	glavni	prevoznik/koordinator	projekta
•		Forthcrs,	ponudnik	tehnologije
•		lokalni	potovalni	uradi	in	hotelska	podjetja

Postopek in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura
Glavne	aktivnosti,	ki	so	bile	izvedene:		
•		obveščanje lokalnih	podjetij	in	akterjev	o	ciljih	projekta	in	pričakovanih	koristih;
•		združevanje	različnih	rezervacijskih	sistemov;	
•	 razvoj osrednje	rezervacijske	platforme;	
•		vpis podatkov v	elektronsko	platformo;
•		usposabljanje ljudi, predstavitev potovalnim uradom in lokalnemu trgu.

Izgled večnačinskega načrtovalca potovanj, 
narejenega v sklopu projekta 

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje 
Glavne	 načrtovane	 spremembe	 so	 povezane	 z združitvijo rezervacijskega sistema mednarodne 
železniške mreže in aktivacijo močnega tržnega načrta, ki večji del temelji na spletnem oglaševanju.

Finančni okvir  
Stroški razvoja in združitve znašajo	več	kot	150.000,00	€	–	90%	od	tega	so	stroški	za	razvoj	program-
ske opreme za starostnike.

Zasebno/privatno financiran projekt s strani Forthcrs S. A. (razvoj) in Arcipelago Campano S.p.A. 
(priprava	vsebin	in	združitev	spletne	strani)

Upravičenci  
Potovalni	uradi	in	turisti	so	glavni	upravičenci,	prav	tako	lokalna	podjetja,	ki	se	oglašujejo	pod	kon-
ceptom	trženja	destinacije.

Prenosljivost  
Praksa	se	lahko	prenese	na	druge	kraje	in	območja.	Pogoj	je	veliko	motivacije	in	dobra	organizacija	
pri	 povezovanju	 različnih	 lokalnih	 akterjev	 in	 podjetij	 ter	 prevzem	 vloge	 entitete	 za	 destinacijsko	
trženje.

Sinergija in združenje 
V	sklopu	projekta	sodelujemo	z lokalnimi prevozniki in turističnimi podjetji.	Praksa	vključuje	koop-
erativno razmišljanje o prevoznikih, hotelih, potovalnih uradih, ki imajo skupno zanimanje in vizijo 
za	promoviranje	območja	Neaplja	kot	destinacije	izbire.

Vsi	 ti	akterji	naj	merijo	rezultate,	 tako	da	se	praksa	 lahko	stalno	 izboljšuje.	Nadzorni svet glavnih 
akterjev naj bo odgovoren za nadzor in ocenjevanje napredka in rezultatov.

Vpliv prakse in pričakovani rezultati 
Praksa	spodbuja	lokalno	gospodarstvo	Neapeljskega	otočja,	vendar	še	ni	otipljivih	rezultatov.	Najbolj 
pomembne pričakovane koristi sta povečano število obiskovalcev in njihovo zadovoljstvo.

Naučeno iz prakse 
•			Povezovanje lokalnih akterjev	je	zelo	pomembno.	Za	dosego	tega	priporočamo	izvajanje	
 delavnic in oglaševanje v lokalnih medijih.
•			Destinacijska znamka	je	način,	kako	povečati	dostopnost	in	prepoznavnost	podeželskih	območij.		
	 Vsa	območja	so	del	destinacije,	ki	naj	bo	dobro	oglaševana.
•			Kljub	temu,	da	projekt	ni	tehnološka	inovacija,	je združevanje več prodajalcev in sistemov   
 zahtevna naloga in	včasih	odvisna	od	trgovinskih	politik	in	odločitev.	Najbolj	učinkovit	način	za		
	 spodbujanje	združevanja	različnih	akterjev	je	organizacija	okrogle	mize	z	namenom,	da	se	pred	
 stavijo skupne koristi v primeru potencialnega sodelovanja.

Kontaktne informacije  
Vassilis	Spitadakis	
FORTHCRS S.A. 
E-pošta:	vspit@forth-crs.gr
www.forthcrs.com;	
Tel.:	+30	2810	391200
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Pospeševanje inovativnosti 
za razvoj novih podjetij in storitev preko 
vzajemnega	učenja	in	ustvarjanja	idej	
Inknowcom, Nizozemska

Zgodnja	faza	inoviranja	je	kaotičen	proces,	še	posebno	za	mala	in	srednje	velika	podjetja	(SME).	Ta	
dobra praksa prikazuje metodo	 za	 strukturiranje,	 pospeševanje	 in	 povečevanje	 učinkovitosti	
postopkov	v	zgodnjih	fazah	inoviranja	z	namenom,	da	se	razvijejo	uspešne	inovacije na trgu. Ta 
metoda	se	lahko	uporabi	na	vsakem	področju,	vključno	s	področjem	tehnologije	IKT.

Cilji
Pospeševati	 razvoj	 novih	 podjetij	 in	 storitev	 preko	 podjetniškega	 vzajemnega	 učenja	 in	 dobrega	
strukturiranja zgodnje faze inoviranja.

Lokacija
Ta metoda je neodvisna od kraja in jo lahko uporabijo mala ter srednje velika podjetja (SME) v Ev-
ropski	Uniji.	Metoda	je	bila	razvita	v Severozahodni Evropi	(Spodnja	Saška,	Nemčija	in	Nizozemska).

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor – začetna točka in motiv za izvedbo aktivnosti
Kmetije in manjša podjetja	na	podeželskih	območjih	so	pomemben	družbeni,	ekološki	in	gospodar-
ski	dejavnik.	Podeželska	območja	se	soočajo	z velikimi izzivi,	ki	jih	povzročajo	spremembe	v	Skupni	
kmetijski	politiki	Evropske	Unije,	pojavi	novih	trgov	in	starajoče	se	prebivalstvo.	Vse	to	zahteva raz-
voj novih produktov in podjetij, repozicioniranje v (med)narodnih omrežjih in vzpostavitev novih 
odnosov med ponudnikom in potrošnikom. Inovativnost predstavlja glavni dejavnik za uspeh pri 
ustanavljanju	podjetij,	ki	bodo	konkurenčna	novim	generacijam	in	se	bodo	specializirala	za	določeno	
stvar	ali	pa	razširila	ponudbo	na	podeželskih	in	gorskih	območjih.	

InKnowCom je razvil dve storitvi za uporabo konceptualne metode. Ena storitev bo razvila nove 
storitve in/ali produkte za organizacije tako, da bo organizirala konceptualne delavnice s temi 
organizacijami. Za razvoj novega produkta je ponavadi potrebno izvesti dve ali tri delavnice. Dru-
ga storitev je usposabljanje organizacij za uporabo konceptualne metode, ki ga sestavljajo trije 
teoretični	seminarji	in	tri	delavnice.	

Časovni okvir
InKnowCom	je	v	sodelovanju	z	Univerzo	Groningen	začel	razvijati	konceptualno	metodo	leta	2007,	
priprava dobre prakse pa je trajala pet let. Konceptualna metoda je bila narejena v sodelovanju z 
vključenimi	organizacijami	in	podjetji.	Več	podjetijin	organizacij	je	že	uspešno	razvilo	nove	produkte

in storitve preko uporabe konceptualne metode. Postopek ponavadi traja približno 1-2 meseca. 
Konceptualna	metoda	se	še	vedno	izboljšuje	preko	izobraževanja	na	delavnicah	in	uporabe	(znan-
stvene) literature.

Sodelujoče organizacije 
•		Mala in srednje velika podjetja	na	industrijskih	in	podeželskih	območjih

Proces in vsebina prakse, uporabljena tehnologija in infrastruktura
Inovacija je nekaj novega z dodano vrednostjo, ki je uporabljena v praksi. Inovacijski lijak je po-
gosto uporabljena metafora za inovacijski postopek. Ideje se zbirajo v lijaku in nadaljnje razvijajo v 
nove	produkte	in	storitve,	ki	so	potem	predstavljeni	na	trgu.	Inovacijski	lijak	sestavljajo	tri	faze:	raz-
vijanje koncepta, razvijanje produkta in razvijanje trga. Začetna faza inoviranja ali »puhast začetni 
del« (»fuzzy front end«) predstavlja več kot 80% za uspešnost rezultatov, medtem ko je samo 20% 
virov dodeljenih tej fazi.

V	 večini	 javnih	 organizacij	 se	 tej	 fazi	 zaradi	nestrukturiranega in pogosto kaotičnega postopka 
namenja relativno malo pozornosti, vendar pa se z uporabo le-te lahko izboljša uspeh na trgu in 
zmanjša stroške.

Inovacijski lijak s tremi inovacijskimi fazami 
 

Ponavadi	 si	 sprememb	 želi	 samo	 peščica	 podjetnikov,	 podjetij	 ali	 ljudi	 v	 skupnosti.	 Po	 definiciji	
je podjetništvo postopek, kjer se odkrivajo, ocenjujejo in izkoriščajo priložnosti za ustvarjanje 
proizvodov in storitev.	Podjetniški	postopek	je	tudi	pripravljenost	in	zmožnost	izkoristiti	priložnosti	
(Shane	idr.,	2003).	Stopnja	motivacije	vpliva	na	podjetniške	odločitve	in	tako	tudi	na	odločitev,	da	se	
podjetja	prilagodijo	ali	ostanejo	takšna,	kot	so	bila	do	zdaj.	Te	definicije	se	nanašajo	na	podjetniške	
odločitve,	ki	jih	sprejemajo	podjetniki	in	tudi	skupine	znotraj	skupnosti	ter	strokovni	državni	uradniki.	
Še poseben navdih za nadaljnje podjetniške aktivnosti pa predstavlja razvoj novih storitev, ki temeljijo 
na	sodelovanju	skupnosti	in	podjetij	ter	samopomoči	skupnosti.
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Vsaka	aktivnost	ima	svoja	specifična orodja.	Orodja	za	prepoznavo	in	analizo	priložnosti	zaznava-
jo	 »glas«	 strank,	 vrstnikov,	 prihodnosti,	 produkta,	 konkurence,	 tehnologije,	 družbe	 in	 zaposlenih.	
Orodja za razvijanje in izbor idej so kreativne tehnike. Orodja za konceptualno ustvarjanje in izbi-
ranje	so	standardne	finančne	tehnike,	združene	s	PES-TEL	(političnimi,	gospodarskimi,	družbenimi,	
tehnološkimi, ekološkimi in pravnimi ocenjevanji primera podjetja) in z orodji za upravljanje s porfelji.

Konceptualizacija se začne s idejo ali vprašanjem (s trga) in konča s poretfeljem različnim podrob-
nih konceptov za nadaljnji razvoj podjetij.

Faza	analize	vključuje	prepoznavo	in	analizo	potencialnih	priložnosti	preko	analiziranja	že	obstoječih	
produktov	(»glas	produkta«),	obstoječih	strank	(»glas	stranke«),	nastajajočih	tehnologij	(»glas	teh-
nologije«)	ali	možnih	dosežkov	v	prihodnosti	 (»glas	prihodnosti«).	Rezultat	 faze	analize	 je	navdih	
oziroma	so	začetne	točke	za	idejno	fazo.	

Partnerji projekta DANTE testirajo konceptualno metodo na 
srečanju v Nemčiji

Idejna faza vključuje ustvarjanje in izbiranje novih 
idej za razvoj podjetij in produktov. Vključuje tudi di-
vergentno fazo, kjer se ustvari čim več idej, in konver-
gentno fazo, kjer se ideje izberejo, združijo in obo-
gatijo. Selektivni postopek je izveden v skladu z vizijo 
in strategijo organizacije.

Ideje, ki so jih partnerji projekta DANTE ustvarili med »idejno 
fazo« 

Znanje,	prave	spretnosti	 in	motivacija	so	predpogoj	za	prepoznanje	priložnosti,	ustvarjanje	 idej	 in	
posledično	tudi	inovacij.	Izobraževanje podjetnikov, skupin znotraj skupnosti in celotne skupnosti 
torej predstavlja pomemben dejavnik za uvajanje sprememb in inovacijskih postopkov v podjetjih 
ali skupnostih, česar se zaveda le peščica ljudi. S	spodbujanjem	refleksije	pri	osebah	in	skupinah	
znotraj	skupnosti	se	lahko	izboljša	motivacija	in	s	tem	tudi	nivo	znanja.	Večina	podjetnikov	uporablja	
svoje	izkušnje,	spretnosti	in	intuicijo.	Znanje	se	lahko	izmenjuje	v	skupnostih,	kjer	se	udeleženci	učijo	
drug od drugega preko opazovanja, posnemanja in vaj.

Inovacijski postopek 

Vzajemno učenje in inovativnost  
Raziskava	InKnowCom-a	in	grozda	z	imenom	Razvoj	novih	podjetij	in	upravljanje	z	znanjem	Univerze	
Groningen	je	pokazala,	da	se	dobra	mala	podjetja	na	podeželskih	območjih	razlikujejo	od	drugih	po	
izobraževalnih	strategijah	in	njihovem	aktivnem	sodelovanju	pri	socialnih	omrežjih.	Podjetniki	dobrih	
malih	in	srednje	velikih	podjetij	(SME)	se	znajo	učiti	drug	od	drugega	in	prositi	za	pomoč.	So	tudi	mo-
tivirani	za	učenje	in	prilagajanje	novim	situacijam,	saj	ostali	cenijo	njihov	trud.	To	odkritje	predstavlja	
bistvo	te	dobre	prakse	in	direktno	povezuje	začetne	faze	inoviranja.

Konceptualna metoda  
Konceptualna metoda bila razvita na osnovi zgoraj omenjenih teorij, raziskave in pristopov ter v 
sodelovanju	 z	 več	podjetji,	 regionalnimi	 in	 nacionalnimi	 organi	 ter	 izobraževalnimi	 inštituti.	 To	 je	
vodilo do operativnega pristopa, s katerim se lahko v podjetniškem okolju razvijajo novi koncepti. 
Konceptualno metodo sestavljajo trije večji koraki, in sicer priložnost, ideja in koncept.	V	teh	ko-
rakih uporabimo divergentne in konvergentne miselne vzorce, kot na primer pri metodi kreativnega 
reševanja problemov, razvite s strani Osborna in Parnesa.

Konceptualna metoda vsebuje naslednje aktivnosti: 
1) Prepoznava in analiza priložnosti 
2) Razvijanje in izbiranje idej 
3) Razvijanje in opisovanje koncepta  
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Razvoj novih produktov 
in storitev za spodbujanje 
podeželskega	turizma
Bauernhofferien, Nemčija

Da	se	lahko	ohranja	turistična	atraktivnost	ter	povečuje	turistični	obisk	na	podeželskih	območjih,	je	
potrebno	podeželske	turistične	storitve	neprestano	izboljševati.	Združenje	za	počitniški	in	podeželski	
turizem je razvilo postopek	za	inoviranje	»od	spodaj	navzgor«	preko	intenzivne	izmenjave	med	
člani	 za	 razvoj	novih	produktov	 in	 storitev.	 Ta	dobra	praksa	 je	 v	pomoč	članom	združenja	pri	
razvijanju	turističnih	storitev	in	produktov	tako	skupinsko	kot	tudi	individualno. Novi razviti 
produkti in storitve uporabljajo	infrastrukturo	IKT.

Cilji 
Cilj prakse je razvoj novih storitev za preživljanje počitnic na podeželju s tehnologijo IKT. Nova 
znanja	 in	 rezultati	 se	 nenehno	 prilagajajo	 glede	 na	 potrebe	 članov	 in	 gostov.	 Vsi	 člani	 bi	morali	
priznati	pomembnost	usmerjenosti	na	ciljne	skupine	(trenutni	gostje	niso	enaki	tistim	izpred	40	let).	

Lokacija 
Bauernhofferien (Zvezno združenje Spodnje Saške za počitniški in podeželski turizem) ima svoje 
člane	v	zvezni	deželi	Spodnji	Saški	v	Nemčiji.	Njegovi	člani	se	nahajajo	po	celi	državi,	in	sicer	v	regijah	
Severnega morja, Emslans, Ol-denburger Münsterland, Osnabrücker Land, Altes Land do Lüneburger 
Heide, gorovja Harz, Weserbergland, Elbtalauen Wendland, regije Hannover, Mittelweser. Bauernhof-
ferien	pokriva	več	turističnih	pokrajin,	 in	sicer	vse od gorskih območij (Harz) do obalnih območij 
(obala Severnega morja in otokov).

Območje Spodnje Saške obsega	47.613	km²	in	šteje	približno	8	milijonov	prebivalcev.	Na	severu	se	
nahaja Severno morje, na zahodu meji na Nizozemsko, na jugu na Severno Rensko-Wesfalijo in Hes-
sen, na vzhodu reka Laba meji na Saško-Anhalt, na severovzhodu pa na Hamburg in Schleswig-Hol-
stein.	Glavno	mesto	zvezne	dežele	je	Hannover.	Turizem je v Spodnji Saški pomemben gospodarski 
sektor,	saj	zaposluje	približno	340	000	ljudi	in	ustvarja	prihodek	v	znesku	15	milijard	evrov.

Izbrane ideje predstavljajo snov za konceptualno fazo. Med konceptualno fazo se ideje preobli-
kujejo v predkoncepte in konkretne načrte za razvoj novih podjetij in produktov. Tu se rezultate 
faze analize preko tehnik obogatitve in sodelovanja z	izbranimi	idejami	združi	v	ustvarjalne	pred-
koncepte.	Ti	se	razvijejo	v	konkretne	projektne	načrte	in/ali	primere	podjetij	in	združijo	v	porteflje	
obetavnih novih produktov ali storitev.

Končni rezultati konceptualne metode so prepoznana in kvantificirana podjetja ali koncepti 
produktov,	na	osnovi	katerih	se	lahko	razvijejo	strateške	in	projektne	odločitve	ali	nove	politike.

       Konceptualna metoda za »puhast začetni del« 
       (Fuzzy Front End)  

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje 
Konceptualno metodo je potrebno izboljšati in poenostaviti, še posebno v fazi analize in faze ust-
varjanja koncepta. Fazo analize se lahko izboljša z uvedbo sprememb v vprašalniku nazorov z na-
menom,	da	se	izve	več	o	vključenih	organizacijah.	Faza	razvijanja	koncepta	se	lahko	izboljša	z	raz-
vojem orodij IKT za analizo portfeljev,	prilagojenih	za	turistični	sektor.	Faza	analize	in	konceptualna	
faza se prav tako lahko izboljšata s krepitvijo interakcije med udeleženci v	teh	fazah.	Udeleženci,	ki	
prihajajo	iz	različnih	organizacij,	imajo	informacije,	ne	da	bi	to	vedeli.	Te	informacije	so	pomembne	za	
razvoj novih produktov ali storitev. 

Kontaktne informacije  
Irmgard Starmann ali prof.dr. Rob van Haren 
POBox	40	
9750	AA	Haren,	
Nizozemska
E-pošta:	info@inknowcom.eu	
www.inknowcom.eu
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Storitve IKT predstavljajo pomembno orodje in tržni kanal tako	za	člane	združenja	kot	tudi	za	(po-
tencialne)	obiskovalce/turiste.	IKT	je	strateške	pomembnosti	za	združenje,	zato	je	le-to pripravljeno 
vložiti čas in sredstva v razvoj novih IKT-orodij in aplikacij.

Bistvo stalnega razvoja novih konceptov podeželskih turističnih 
podjetij je:
•	  pristop od spodaj navzgor:	inoviranje,	ki	temelji	na	zaupanju	ter	se	začne	in	konča	s	podeželskim	 
	 podjetnikom	(družinsko	kmetijo);
•	 vzajemno učenje: poenostaviti	proces	učenja	med	podjetniki;
•	  stalno soustvarjanje: poenostaviti proces odprtega inoviranja tako, da se skupaj ustvarja nove  
	 koncepte	za	podeželsko	podjetništvo;
•			»open source«:	razvita	(IKT)	struktura	je	namenjena	za	pomoč	razvoju	podjetij	in	je	brezplačna.

Bauernhofferien	sodeluje	s	pomembnimi	političnimi	interesnimi	skupinami	na	vseh	nivojih	po	vsem	
svetu. Intenzivno sodelovanje z mediji je pomagalo okrepiti projekt. Pristop Bauernhofferiena je zelo 
uspešen,	saj	člani	združenja	skupaj	zagotavljajo okoli 820 000 prenočitev na podeželju, kar ustvarja 
direktne letne prihodke v znesku 42 milijonov evrov in posredne letne prihodke v znesku 25 milijonov 
evrov.	Bauernhofferien	tako	znatno	prispeva	k	živahnosti	podeželja.

Časovni okvir 
Bauernhofferien je bil ustanovljen 13. novembra 1972. Od	takrat	se	je	večkrat	nadgradil z razvo-
jem novih konceptov turističnih storitev. Namen	Bauernhofferiena	 je	 svojim	 članom	zagotavljati	
možnost	skupnega	razvijanja	projektov,	oblikovanja	ponudb	za	ciljne	skupine	in	skupno	prisotnost	
na	trgu.	Od	vsega	začetka	je	glavni	cilj	izmenjava	in	mreženje	med	člani.	Preko	izmenjave	znanja	in	
izkušenj	 s	področja	podeželskega	 turizma	 lahko	pridemo	do	veliko	znanja,	ki	 je	osnova	za	stalno	
inoviranje.

Prva spletna stran Bauernhofferiena je bila narejena konec 90. let in se od takrat v sodelovanju s 
člani	neprestano razvija.	Člani	ocenjujejo	nove	tehnične	možnosti	in	ko	so	te	na	voljo	ter	se	izkažejo	
za	učinkovite,	dajo	pobudo	za	njihovo	uporabo.	Trenutno	Bauernhofferien	preizkuša spletne rez-
ervacijske sisteme, oskrbo s podatki samozaposlenih in neodvisnih, posodobljene predstavitve. 
Naslednji korak v tem procesu je razvoj in uporaba programa »open source«.

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor  
Izboljšanje in razširitev turistične ponudbe je stalen proces, saj se le tako lahko ostaja v koraku z 
vse	večjo	konkurenco	počitniških	in	prostočasnih	destinacij.	Bauernhofferien ima izkušnje s pristo-
pom »od spodaj navzgor« za uspešno stalno inoviranje turističnih storitev. Turistični podjetniki 
sami razvijajo nove turistične storitve in jih izmenjujejo znotraj delovnih skupin v Bauernhofferienu. 
Ko	drugi	člani	Bauernhofferiena	pokažejo	zanimanje	za	novo	storitev,	jo	združenje	sprejme	kot nov 
počitniški koncept	 in	 jo	trži	preko	 interneta,	brošur	ter	v	okviru	posebnih	sejmov	 in	tiskovnih	ak-
tivnosti.

Karin Müller, ustanoviteljica Bauernhofferiena 
Wir sind die Ersten die sich zusammengeschlossen haben, von unten, von den Bauern aus. 
Bili smo prvi, ki smo uporabili pristop »od spodaj navzgor« pri organizaciji svojega podjetja,  
začeli	pa	smo		s	kmeti.

Naraščajoči podeželski turizem lahko poveča prihodke primarnih kmetijskih virov na podeželskih 
območjih.	Turisti	na	podeželje	prinašajo	življenje	 in	kupno	moč.	Mlajše	generacije	na	podeželskih	
območjih	 tako	 dobijo	 perspektivo	 za	 prihodnost	 in	 nove	 gospodarske	 priložnosti.	 Tako	 se	 lahko	
ohranijo	male	vasi,	krepi	se	regionalna	zavest,	tradicije	lahko	ostanejo	žive	in	se	prenesejo	na	nove	
generacije. Zaustavi se tudi selitev v mesta.

Koncept Bed und Box (www.bettundbox.de): 
potrošniški koncept za nastanitev gostov, ki 
si želijo počitnic, kjer lahko  jahajo konje in za 
uporabljajo prazne zgradbe.

Prvi katalog s konji je bil predstavljen leta 1998 z naslovom »Bed und 
Box«. Ta tema je bila nadaljnje razvita v delavnicah, zainteresirani 
člani	pa	so	se	imeli	možnost	usposabljati,	da	bi	lahko	ta	koncept	izv-
edli	na	svoji	kmetiji.	Na	začetku	se	je	usposabljalo	le	10	članov.	Sedaj	
je	v	ta	tržni	segment	vključenih	okoli	100	podjetij.	Za	gostujoče	kon-
je	so	se	v	hlevih	namestile	dodatne	ograde.	Začelo	se	je	mreženje	s	
kovači,	postajami	jahalnih	poti	in	jahalnimi	vodniki.

To	je	zagotovilo	obstoj	več	kot	100	podjetij,	ustvarjenih	pa	je	bilo	okoli	300	novih	delovnih	mest.		Bed	
und	Box	je	je	služil	kot	inspiracija	za	nove	produkte	in	storitve,	kot	so	kratkotrajne	počitnice	s	konji	in	
jahalne	poti	z	ene	kmetije	do	druge.	O	tem	je	poročalo	tudi	veliko	različnih	medijev.
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Bauernhofferien sodeluje znotraj zavezništev, kot na primer www.landsichten.de,	 od	 2007	 za	
izboljšanje	orodij	IKT	in	povečanje	znanja	s	področja	IKT	znotraj	skupnosti.	Landsichten	je	iniciativa	
zvezne	dežele,	ki	združuje	posamezne	dežele.	Ustanovljena	je	bila	iz	naslednjih	razlogov:
•			Velik	pritisk	na	inoviranje	v	spletnem	trženju.
•			Potreba	po	investiranju	v	profesionalne	baze	podatkov	in	internetne	rešitve	(neodvisne	od	števila		
 gostiteljev).
•			Heterogena	struktura	gostiteljev	in	predanost	članom.
•			Trženje	turizma	na	podeželju	se	mora	nanašati	na	temo,	destinacija	je	drugotnega	pomena.

Pristop Landsichten.de je uspešen. 
Bauernhofferien	 želi	 pristop	 prenesti	 na	 višji	 nivo	 inoviranja	 z	 razvijanjem	 nelicenčnih	 IKT-orodij	
»open	source«	in	novih	konceptov	turističnih	storitev	ter	podobnih	marketinških	orodij,	vključno	s	
socialnimi mediji. 

Sodelujoče organizacije
Bauernhofferien je vedno tesno sodeloval z veliko deležniki na regionalnem, nacionalnem in 
zveznem nivoju. Sodelovanje poteka z Ministrstvom za gospodarske zadeve Spodnje Saške, Minis-
trstvom	za	proizvodnjo	hrane	in	varnost	potrošnikov,	Združenjem	nemških	kmetov,	Kmetijsko	zborni-
co	Nemčije	in	drugimi.	Bauernhofferien	je	že	od	nekdaj	imel	veliko mrežo zainteresiranih deležnikov.

Proces in vsebina prakse ter uporabljena tehnologija in infrastruktura
Združenje	 Spodnje	 Saške	 za	 počitniški	 in	 podeželski	 turizem	 (www.bauernhofferien.de) je razvilo 
novo turistično spletno stran za trženje, informacijske in notranje/zunanje storitve za člane in 
stranke, ki	članom	pomaga	pri	razvijanju	in	uporabi	storitev.

Gre	za	metodo	v	treh	korakih,	ki	združuje	socialne in IKT-tehnologije v odprto strukturiranem IKT-
okolju:
1)	IKT:	individualizirane	skupne	(tržne)	informacije	preko	telefona	in	interneta.
2)	Socialne:	organizacija	rednih	sestankov	za	posodabljanje	tržnih	informacij	in	informacij	o	trendih.
3)	Socialne:	organizacija	delavnic	za	razvoj	novih	storitev	in	produktov.

Spletna	stran	je	v	izdelavi:	http://www.landsichten.de/niedersachsen/.

Komponente IT: 
1) Informacije se izmenjujejo preko e-pošte.
2)	Rezervacijske	storitve	za	Združenje	za	počitniški	in	podeželski	turizem	potekajo	preko	interneta.
3)	Komponenta	GIS	(možnost	interaktivnih	zemljevidov).	

Koncept HayHotel www.heuhotelferien.de: spanje na senu

Gre	 za	 poceni	 namestitev	 (tudi	 za	 eno	 noč),	 možna	 pa	 je	 tudi	
prenočitev	večjih	skupin.	Koncept	je	bil	razvit	posebno	za	pohodnike	
in	kolesarje	ter	za	tiste,	ki	si	želijo	potovati	iz	ene	regije	v		 drugo	in	z	
ene kmetije na drugo.
Koncept	HayHotel	je	prevzelo	približno	50	kmetij.	

Inovativni vidik dobre prakse  
Inovativni	vidik	združuje	socialne	in	IKT-tehnologije.	Delavnice	povečujejo kreativnost za inoviranje 
produktov in storitev.	Posamezni	člani	združenja	(podjetniki)	sodelujejo	z	zaposlenimi	člani	združenja	
z namenom, da bi razvili nove koncepte za razvoj trajnostnih podjetij. 

Spremembe, ki so potrebne za izvedbo prakse in njeno izboljšanje
Podeželski podjetniki se lahko predstavijo na novi spletni strani Landsichten Spodnje Saške. Vse 
turistične regije so navedene v posebnih člankih/slikah, ki so bili narejeni v sodelovanju z glavnimi 
turističnimi	območji	Spodnje	Saške.	Ta proces se bo še naprej razvijal.	V	prihodnosti	bodo	nameščeni	
interaktivni	 zemljevidi,	 ki	 bodo	 prikazali	 več	 ponudb	 za	 preživljanje	 prostega	 časa	 in	 počitnic	 na	
podeželju.	Ponudbe	bodo	uporabniki	lahko	združili	glede	na	njihove	preference.
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Člani	združenja	se	stalno	usposabljajo,	da	bi	znali	uporabiti	novo	tehnično	znanje.	Tistim,	ki	potrebu-
jejo	tehnično	ali	osebno	pomoč,	pomaga	urad	v	Verdnu.	Za	člane,	ki	nimajo	tehničnega	znanja	zaradi	
situacije	na	podeželju,	lahko Bauernhofferien prevzame upravljanje in predstavitev njihove spletne 
strani. To	velja	tudi	za	člane,	ki	potrebujejo	osebno	podporo.

Koncept kuharski praznik, Kochfest: 

enodnevni	dogodek	na	kmetiji	članici,	kjer	30	kmetij	članic	predstavlja	
kuhanje	in	lokalno	hrano	za	približno	10	000	obiskovalcev.	Dogodek	se	
organizira v sodelovanju z nacionalno radijsko postajo (NDR, Radiotel-
evizija	Severne	Nemčije).	Na	njem	se	predstavijo	nacionalna	in	regionalna	
podeželska	društva	ter	združenja,	o	vsem	tem	pa	poroča	veliko	različnih	
medijev.	Največjo	zanimivost	dogodka	predstavlja	minister	za	kmetijstvo	
Spodnje	Saške,	ki	kuha	v	živo.	S	tem	dogodkom	počitniške	kmetije	pri-
dobijo veliko novih turistov.

Finančni okvir 
Finančni	načrt	projekta	–	skupna	vsota:	161.936,00	€
•		Osebje	55.300,00	€
•		Upravljanje	6.636,00	€
•		Potovanje	in	namestitev	17.000,00	€
•		Zunanje	strokovno	znanje	in	storitve	83.000,00	€

Neodvisni	del:	upravljanje	in	koordinacija	41.200,00	€	/	komunikacija	in	diseminacija	26.200,00	€	/	
izmenjava,	dobra	praksa	73.336,00	€	/	pilotni	projekt	21.200,00	€

Bauernhofferien se financira preko članarine članov in javnih sredstev.

Upravičenci 
Člani Bauernhofferiena, npr.	lastniki	prenočišč,	počitniških	hiš	in	stanovanj	na	podeželskih	območjih	
Spodnje Saške.

Prenosljivost
Praksa je prenosljiva zaradi svojega pristopa »od spodaj navzgor«. Ta proces krepi interaktivno 
sodelovanje v regiji sami in med regijami. Uspešen prenos prakse temelji na spoštovanju vseh oseb 
in regij. Pri	projektih	je	veliko	sodelovanja	med	starostniki	in	mladino,	malimi	in	večjimi,	tradicional-
nimi	in	modernimi,	izkušenimi	in	novimi	člani	ter	drugimi	skupinami	–	vse	skupaj	poteka	na	poseben	
način.	Vso	podeželsko	prebivalstvo	je	del	tega	projekta.

Sinergija in integracija  
Podeželski	turisti	v	regijo	prinašajo	denar	in	življenje.	To	krepi	samospoštovanje prebivalcev, gosp-
odarstvo podeželskih območij in ohranja ali vzpostavlja infrastrukturo.	Turistične	ponudbe	vse	bolj	
koristijo	regionalni	prebivalci,	njihova	regija	pa	postaja	vse	bolj	cenjena.	Vse	skupaj	 ima	pozitiven 
vpliv na kakovost življenja za celotno podeželsko prebivalstvo.

Bauernhofferien	služi	kot primer dobre prakse, ki ustvarja veliko novih pobud v Spodnji Saški. Prakse 
iz	Bauernhofferiena	so	regionalne	oblasti	sprejele	z	namenom,	da	bi	izboljšale	turistične	storitve	in	
pritegnile	več	ljudi	na	podeželje.

Vpliv prakse 
Dobra praksa Bauernhofferiena se je izkazala za uspešno IKT-strategijo in uspešen koncept 
podeželske turistične storitve.	Vsak	koncept	spremlja	IKT-strategija	in	orodja	za	razširjanje,	trženje	
in rezervacijo.

Naučeno iz prakse 
•			Uspeti	s	sodelovanjem in mreženjem.	Sodelovanje	krepi	in	povečuje	obseg	ponudbe.
•			Vedno	slediti dobri ideji drugih in jo izpiliti.
•		 Izogibati se konfliktom z	različnimi	interesnimi	skupinami	in	deležniki.	Slabost	spremeniti	v		 	
	 priložnost	in	to	deliti	z	vsemi.

Kontaktne informacije
Bauernhofferien	(Zvezno	združenje	Spodnje	Saške	za	počitniški	in	podeželski	turizem)	
Lindhooper Str. 
63	27283	Verden/Aller	
Nemčija
Elke Boggasch (manager) 
Tel.:	00	49	4231	96650
E-pošta:	info@bauernhofferien.de
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IKT v turizmu
Cybermassif, Francija
 
Mala	in	srednje	velika	podjetja	(SME)	ter	zelo	majhna	podjetja	(VSB)	v	Franciji	so	še	vedno	zaosta-
jala	v	uporabi	tehnologije	IKT,	še	posebej	na	podeželju.	Cybermassif	 je	ponudil	nove	rešitve z 
namenom, da se reši ta izziv.

Cilji
Praksa poskuša pomagati podjetjem, da bi bolj uporabljali tehnologije IKT pri svojih aktivnostih in 
tako	izboljšali	poslovodenje,	povečali	prepoznavnost	svojega	podjetja,	razvili	komunikacijska	orodja	
(internet,	email,	socialna	omrežja)	ter	svojim	strankam	ponudili	nove	storitve	(WIFI,	itd.).

Lokacija
Dobra praksa je bila izvedena v regiji Centralni masiv in 
nato v Allieru in Lozèru.

Centralni	masiv:			 •		85	000	km²	
																												 •		3,8	milijonov	prebivalcev

Podroben opis prakse 
Kontekst in izvor
840	000	malih	in	srednje	velikih	podjetij	ter	zelo	majhnih	podjetij	ni	uporabljalo	digitalizacije.	Samo	
15%	jih	je	polno	koristilo	potencial,	ki	ga	ponuja	IKT.	Kot	prikazuje	raziskava	Arthalys,	narejena	junija	
2005	 (http://www.polen-mende.com/dl/dossier_veille/12-rencontres_tourisme_internet/04-e-tour-
isme_massif_central.pdf),	 ima	 22%	 Allierskih	hotelov svojo spletno stran	 (44%	 v	 Cantalu,	 39%	 v	
Averyronu,	34%	v	Puy	de	Dôme	in	Lozèru).	Ugotovili	smo,	da	ti	strokovnjaki	potrebujejo pomoč pri 
razvoju svojih podjetij. To je bil tudi cilj projekta.
Poleg	tega	smo	ugotovili,	da	se	v	turizmu	zelo	hitro	povečuje	uporaba	IKT.

Časovni okvir
Program	se	je	začel	junija	2006	in	zaključil	junija	2008.	Šlo	je	za	dvoletni	projekt.

Organizacije
V	ta	projekt	je	bilo	vključenih	11	partnerjev:		
•		Omrežje Cybermassif,	 vodja	 projekta.	 Cybermassif	 je	 omrežje,	 ki	 ga	 sestavlja	 17	 virov.	Njegov	 
	 namen	je	pomagati	turističnim	ponudnikom,	ki	so	del	programa.	Za	uspešno	izvedbo	projektov	in	 
	 oblikovanje	politik	je	pomembna	prisotnost	na	več	krajih	v	regiji.
•			2	do	11	projektnih	partnerjev	( javni	in	zasebni	partnerji):	Turistično	ministrstvo,	UCCIMAC,	3	CCI	 
	 (Zbornica	za	trgovino	in	industrijo),	UDOTSI	Allier,	Logis	de	France,	Gîtes	de	France,	UMIH,	AGO- 
 RATECH – CEFAC. 

Cybermassif	je	pomagal	turističnim	strokovnjakom	pri	razvoju	aktivnosti,	in	sicer	z	usposabljanji	in	
finančnimi	sredstvi,	ki	jih	je	zagotavljal	program.

Proces, vsebina, tehnologija  
Projekt je bil sestavljen iz dveh delov. 
 

Srečanje v Mendu, Lozère, marec 2009

1. del – obveščati in osveščati:
Organizacija informacijskih srečanj o e-turizmu.  

•		6	srečanj	v	Allieru	leta	2006	in	2007	v	3	centrih	s	tehnologijo	IKT
•		23	predstavitvenih	srečanj	v	podeželskih	kantonih	Allierja
•		5	srečanj	v	Lozèru	(2006)
	 -	Ustvarjanje	in	spodbujanje	grozda	na	področju	e-turizma	v	Atelierju	v	Vichyju	
   (viri dokumentov, programov, materialov, itd.).
	 -	Priprava	seznama	prejemnikov	(emaili+	faks).		
	 -	Priprava	praktičnega	priročnika	za	turistične	strokovnjake.	
	 -	Priprava	medijskega	načrta	in	komunikacijskih	orodij.	
	 -	Organizacija	predstavitve	e-turizma	in	podelitve	nagrad	za	leto	2008.	
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2. del – Pomoč med izvedbo: 
•			Brezplačna	individualna	ocenitev trenutnega	stanja	podjetja:	njihove	opreme,	pričakovanj,	
	 trenutnega	znanja	s	področja	IKT	–	30	projektov	z	asistenco.	
•			Priprava	klicnega	centra	za	predloge	nagrad za najbolj inovativne projekte. 
•   Uvedba IKT-nadzora (opazovalnice).  
•			Individualna	in/ali	skupinska	usposabljanja: moduli so narejeni glede na potrebe ljudi, ki so bile  
	 zbrane	prvo	leto,	usposabljanje	za	uporabo	IKT,	usposabljanje	iz	specifičnega	predmeta	glede	na	 
	 potrebe	udeležencev.		

Cilji
•			Pomoč	pri	razvoju e-turizma na vsakem oddelku.
•		 Zbrati produkte in orodja,	kar	omogočajo	pilotne	aktivnosti	Ministrstva	za	turizem	v	Allieru	in		
 Lozèru.

Vloga končnih uporabnikov pri oblikovanju in prilagoditvi prakse  
Podjetja,	vključena	v	ta	program,	so	sodelovala	pri	različnih	projektih.	Končni uporabniki te prakse so 
bila turistična podjetja.	Organizirana	so	bila	skupinska	srečanja,	sejmi,	tudi	individualna	usposabljan-
ja,	kjer	se	je	izvedelo	več	o	pričakovanjih.	Izvedene	so	bile	tudi	raziskave,	s	katerimi	se	je	ugotovilo,	
kaj	priporočajo	ti	strokovnjaki.	

Promoviranje srečanja  

Spremembe
Primer	infrastrukture:	Brezžična	povezava	Allier	in	Lozère.	
Brezžična	povezava	Allier	je	omrežje	s	točkami	hitre	brezžične	povezave,	do	katere	imajo	dostop	vsi	
turistični	strokovnjaki	Alliera	z	namenom,	da	lahko	vsem	svojim	strankam	zagotovijo	hitro	povezavo.

Finančni okvir 
Celoten	proračun	:	330.000,00	€
Proračun	za	dve	leti	in	dva	oddelka	v	okviru	javnih	sredstev	prihaja	iz	naslednjih	virov:	
•		97.500,00	€:	Srečanje	Inter	Massif	Central	-	35%	
•		50.000,00	€:	DATAR	Klicni	center	za	projekte		-	18%	
•		48.000,00	€:	Ministrstvo	za	turizem	-	17%	
•		39.650,00	€:	Delavnica	s	področja	IKT	–	14%	
•		21.164,00	€	:	Polen	–	8%	
•		10.000,00	€:	Moulins	Communauté	–	4%	
•		10.000,00	€:	Montluçon	Communauté	–	4%	
•		4.900,00	€:	Certic	–	2%	
•		Regija	je	preko	CRT	(Regionalnega	komiteja	za	turizem)	prevzela	celo	ali	del	kampanje	za	osveščanje	
v Auvergnu.
•		Lokalne	oblasti	so	financirale	vodenje	projekta	na	tem	območju.	

Upravičenci
Ciljna skupina tega projekta so strokovnjaki za turizem/hotelirstvo/gostinstvo. Sem lahko spada-
jo	 tudi	 parki	 za	 prostočasne	 aktivnosti,	 prostočasne	 aktivnosti	 (najem	 kolesa,	 karting,	 vožnja	 s	
štirikolesniki,	vožnja	s	kanujem,	itd.).

Prenosljivost
Praksa je povsem prenosna,	saj	ne	vključuje	nobenih	nacionalnih	značilnosti.	Edini	pogoj	je,	da	se jo 
uporabi na podeželskem ali gorskem območju, kjer turizem še ni povsem razvit in kjer turistični 
strokovnjaki želijo več prepoznavnosti. Drugi pogoj je, da je na voljo dovolj sredstev za izvedbo 
dobre prakse.

Sinergija in integracija 
V	Lozèru	je	e-turizem	ena	izmed	prioritet	lokalne	politike.	Lokalna	politika	koristi	znanje	Cybermas-
sifa,	ki	zbira	in	izmenjuje	svoje	znanje	ter	izkušnje.	Poleg	tega	tudi	združenja	uporabljajo	znanje,	ki	
ga je Cybermassif razvil v tem projektu. Med turizmom in drugimi gospodarskimi sektorji ni bilo nar-
ejenih	nobenih	povezav,	samo	ta	med	ponudniki	IKT	in	turističnimi	strokovnjaki. Projekt je omogočil 
postavitev IKT-opreme na oddaljenih območjih.

Vpliv 
Ker	je	bil	program	uspešen,	je	bilo	odločeno,	da	se	ga ponovi tudi na drugih območjih Centralnega 
masiva: v Haute-Loiru, Corrèzu, Ardèchu in Bourgogni. Dobra praksa je podpirala lokalno gosp-
odarstvo,	500	podjetij	 je	bilo	informiranih	o	pomembnosti	IKT,	nameščene	so	bile	varne	brezžične	
povezave,	 narejen	 je	 bil	 tudi	 nadzor	 e-turizma.	 Vse	 to	 je	 podpiralo	 lokalno	 gospodarstvo,	 saj	 je	
omogočalo	delovanje hotelov in s tem ohranitev služb. Zavedamo se pomembnosti IKT pri raz-
voju	trženja,	prodaje	in	oglaševanja.	Brez	spletne	strani	ali	znanja	s	področja	IKT	podjetje	ne	more	
preživeti.	 Potrebuje	prepoznavnost	 in	 internet	 tu	 igra	pomembno	vlogo.	Hoteli	 in	drugi	 turistični	
strokovnjaki,	vključeni	v	program,	so tako izboljšali svojo storilnost.
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Poleg tega je program zagotovil nekaj dela ponudnikom IKT v tej regiji.

Spodnja tabela predstavlja statistiko o obiskovalcih spletne strani Tourisma’ICT:

Več	kot	11%	internetnih	uporabnikov	je	preživelo	več	kot	15	minut	na	spletni	strani,	17%	pa	več	kot	
10	minut,	kar	kaže	na	to,	da	so	iskali	takšne	vrste	informacij	in	da	jih	je	spletna	stran	zanimala.

Naučeno 
Na	začetku	programa	je	bilo	težko	privabiti turistične strokovnjake, vendar so kmalu ugotovili, da ta 
projekt	predstavlja	veliko	priložnost	za	razvoj	njihovega	podjetja.	Še	danes	se	posvetujejo	z	omrežjem	
Cybermassif	glede	zadev	s	področja	IKT.

Ta	projekt	je	zelo	pomagal	turističnim	strokovnjakom,	saj	so	sedaj	korak	pred	drugimi	industrijami	
v uporabi IKT. Turistični strokovnjaki tržijo preko interneta, zato so s tem projektom postali bolj 
dinamični.

Kontaktne informacije 
Hélène	Ribeaudeau	
Déléguée	Générale	
Cybermassif 
10,allée	Evariste	Galois,	63000	Clermont-Ferrand	
ribeaudeau@cybermassif.org	
Tel.:	00	33	4.73.44.56.31	–	00	33	6.81.83.78.15

Refleksija,	ki	temelji	na	
akademskem pristopu
Raziskava	o	dejavnikih	inovativnosti	na	gorskih	območjih,	ki jo je izvedla Univerza v Ljubljani pred-
laga,	kako	nadaljevati	analizo	dobrih	praks,	ki	so	bile	izvedene	na	podeželskih	in	gorskih	območjih.

Eden izmed izpostavljenih dejavnikov je proaktivnost,	večinoma	v	povezavi	s	strategijo in uporabo 
tehnologije. Rezultati	se	lahko	prenesejo	na	podeželska	območja,	kar	pomeni,	da	se	morajo	turistični	
deležniki	 zavedati potenciala IKT in ga vključiti v svojo razvojno strategijo za razvoj aktivnosti. 
Predpogoj za to je, da so turistični deležniki ali podeželska območja dobro obveščeni, tako da lahko 
oblikujejo	nove	IKT	pobude	v	povezavi	s	svojimi	turističnimi	aktivnostmi.

Raziskava in rezultati, ki so predstavljeni na naslednjih straneh, ugotavljajo, da je prakse mogoče 
oceniti z vidika dejavnikov inovativnosti. Takšen	pristop	se	bo	nadaljnje	preučil	in	razvil	v	naslednjih	
fazah projekta DANTE.

Tourismatic.fr Obiskovalci Obiskane strani

2006 321 1375

2007 13308 29231

Skupno število 13629 30606
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Raziskava	za	določitev	dejavnikov	
inovativnosti v gorskih destinacijah 
Univerza	v	Ljubljani,	Slovenija
 
V	času	globalizacije	in	nenehnih	sprememb	se	turistični	ponudniki	soočajo	z	vse	večjo	konkurenco.	
Da	bi	ostali	v	koraku	z	drugimi	destinacijami,	jim	bili	konkurenčni	in	da	bi	se	ustrezno	razvijali,	
morajo	biti	turistični	strokovnjaki	inovativni.

Turistična	 literatura	se	vse	bolj	osredotoča	na	destinacije	kot	enote	analize,	 saj	 jih	rastoče število 
turistov, ki vse bolj zahteva celovito izkušnjo destinacije, dojema kot entiteto. Prav zato bi se morali 
turistični ponudniki destinacije zavedati, da jim glavno konkurenco predstavljajo turistični ponud-
niki iz drugih destinacij, in ne iz njihovega okolja. Morali bi sodelovati in izmenjevati svoje znanje, 
da	bi	povečali	inovativnost	destinacije.	Na	ta	način	bo	lahko	destinacija	bolj	zanimiva	za	deležnike	in	
bo	tako	izboljšala	svojo	konkurenčnost	ter	razvoj.	

Slovenija: Obiskovalci vidijo turistične destinacije kot entiteto 

Kljub temu, da je bilo v zadnjem desetletju narejenih veliko raziskav o destinacijah in njihovi 
konkurenčnosti	ter	razvoju,	v	 literaturi	o	gorskih	destinacijah	še	vedno	primanjkuje	modelov,	ki	bi	
upoštevali inovativnost gorske destinacije. Ta raziskava zapolnjuje vrzel v literaturi tako, da identi-
ficira pomembne elemente in dejavnike inovativnosti v gorskih destinacijah.

Metodološki elementi 
Najprej smo pregledali literaturo,	da	bi	določili	teoretične	elemente	in	dejavnike	inovativnosti	v	gor-
skih destinacijah. Pregledali smo raziskavo o gorskem turizmu in inovativnosti destinacij ter modele 
konkurenčnosti	destinacij.	Upoštevali	smo	vse	deležnike	in	vidike	destinacij,	kar	je	bila	dobra	osnova	
za	 identifikacijo	 elementov	 in	 dejavnikov	 inovativnosti,	 ki	 prispevajo	 h	 konkurenčnosti	 in	 razvoju	
destinacij. 

Nato smo izvedli spletno raziskavo, ki je temeljila na mednarodnem primeru raziskovalcev, preda-
vateljev	in	svetovalcev	s	področja	turizma	ter	deležnikov	gorskih	destinacij,	kot	so	vodje	destinacij,	
lokalne	turistične	organizacije,	upravljalci	smučišč,	podjetja,	ki	se	ukvarjajo	z	organizacijo	dogodkov,	
lokalne	vlade,	upravljalci	hotelov,	nevladne	organizacije,	turistične	agencije,	podjetja,	ki	se	ukvarjajo	s	
promocijo destinacij, mednarodne organizacije, prevozniki, trgovske zbornice, upravljalci kongresne-
ga centra, podjetja za gostinske storitve ter drugi. Raziskava je bila narejena z namenom, da se preko 
analize dejavnikov določi pomembne elemente in dejavnike inovativnosti v gorskih destinacijah. Ti 
lahko prispevajo k boljšemu razumevanju dimenzij inovativnosti v gorskih destinacijah.

Rezultati: dejavniki inovativnosti v gorskih destinacijah 
Rezultati	kažejo,	da	inovativnost gorskih destinacij temelji na sociokulturni trajnosti in vključenosti 
deležnikov, okoljski trajnosti (naravno okolje) in proaktivnosti.

Sociokulturna trajnost in vključenost deležnikov  
Inovativnost	 v	 sociokulturni	 trajnosti	 je	 bistvenega	 pomena:	 potrebuje	 se	 podpora	 lokalnega	
prebivalstva,	ki	mora	biti	dovzetno	za	spremembe.	Pomembno	je	tudi,	da	so	vsi	deležniki	vključeni	v	
turistično	načrtovanje,	zato	je	potrebno upoštevati interes lokalne skupnosti in razviti organizaci-
jsko strukturo, ki bi vključevala vse deležnike. Destinacije morajo spoštovati sociokulturno pristnost 
skupnosti	gostiteljic	(ohranitev	kulturne	dediščine	in	tradicionalnih	vrednot)	ter	začeti	ponujati	loka-
lne produkte v kombinaciji s prikazom lokalnih rokodelskih obrti. Prav tako se ne sme pozabiti na 
dostopnost virov znanja, za katere smo ugotovili, da so pomemben element sociokulturne trajnosti 
in	vključenosti	deležnikov.

Okoljska trajnost (naravno okolje) 
Drugi dejavnik inovativnosti, ki smo ga izpostavili v raziskavi, je okoljska trajnost. Inovativnost v tem 
pogledu	vključuje	optimalno uporabo okoljskih virov, uvedbo okoljskih politik, ki spodbujajo tra-
jnostni razvoj in energetskih politik,	ki	podpirajo	uporabo	alternativnih	virov	energije.	Ugotovili	smo	
tudi, kako pomembne so prevozne politike, ki dajejo prednost alternativnim prevoznim sredstvom, 
vključno	z	javnim	prevozom.	Kot	elementi	okoljske	trajnosti	so	bile	prepoznane	nove	prakse	pri	up-
ravljanju okolja, ohranjanju ekoloških procesov, naravnih virov in biološke raznolikosti ter prilagajanju 
spremenljivim klimatskim pogojem.
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Proaktivnost
Zadnji dejavnik inovativnosti v gorskih destinacijah je proaktivnost, ki je v glavnem povezana z inova-
tivnostjo v strategiji in tehnologiji. Oblikovanje inovativne strategije, prepoznavne podobe in ino-
vativne vizije za destinacijo, medtem ko se turistični produkti in logistika prilagajajo spreminjajočim 
se zahtevam	 (rezervacije	v	zadnjih	minutah,	povečana	občutljivost	cene,	novi	rezervacijski	sistemi,	
itd.) so pomembni elementi proaktivnosti, ki vplivajo na inovativnost in razvoj gorskih destinacij. 
Anketiranci prav tako verjamejo, da so pomembni elementi proaktivnosti za izboljšanje inovativnosti 
in	razvoja	gorskih	destinacij	naslednji:	hiter dostop do informacij preko visoko razvitega komuni-
kacijskega	sistema,	dinamična	vsebina	spletnih	strani	in	zagotavljanje	bogatih	uporabniških	izkušenj.

Večja osredotočenost na elemente sociokulturne in okoljske trajnosti
Premik v smeri trajnostnega razvoja se je zgodil v zadnjih letih. Anketiranci so izpostavili potrebo po 
vključevanju elementov sociokulturne in okoljske trajnosti, kar pomeni, da bodo projektni partnerji 
morali	te	elemente	upoštevati	pri	pripravi	lokalnih	implementacijskih	načrtov.

Kako se rezultati lahko uporabijo pri projektu DANTE 
Prenos	modela	na	podeželska	območja		
Rezultati	 raziskave	 imajo	 praktično	 uporabo,	 saj	 zagotavljajo	 znanje	 za	 vodje	 destinacij	 in	 druge	
deležnike	na	gorskih	območjih.	Veliko	gorskih	destinacij	ima	težave	pri	razvoju	turizma	in	prilagajanju	
različnim	razmeram.	Ugotovili	smo,	da	 je	nekaterim	težko	privabiti	 in	obdržati	 turiste. Prepoznani 
elementi in dejavniki lahko izboljšajo stanje območja in uspešnost specifičnih sektorjev območja.

Model se lahko z nekaj spremembami prav tako uporabi v podeželskih destinacijah. Potrebno 
je	narediti	dodatno	 raziskavo	za	analizo	novih	vrst	destinacij,	da	bi	 lahko	določili	elemente,	ki	 so	
specifični	za	izbrano	vrsto	destinacije.

Ocenjevanje inovativnosti aktivnosti  
Gorske	 in	 podeželske	 destinacije,	 ki	 so	 vključene	 v	 projekt	 DANTE,	 lahko	uporabijo prepoznane 
dejavnike in ustrezne elemente, da bi lahko ocenili stanje svojih inovativnih aktivnosti.	Uspešnost	
dejavnikov in elementov inovativnosti v gorskih destinacijah lahko ocenijo v povezavi z njihovo 
pomembnostjo. Partnerji lahko ocenijo uspešnost svojih destinacij tako, da naredijo primerjavo 
s povprečnim tekmecem	na	lestvici	Likert	(1	=	veliko	slabše,	2	=	slabše,	3	=	nekoliko	slabše,	4	=	
približno	isto,	5	=	nekoliko	bolje,	6	=	bolje,	7	=	dosti	bolje),	kar	zagotavlja	način	za	prepoznavo	in	
možnost	izboljšanja	problematičnih	območij	v	destinacijah.	Destinacije se lahko popolnoma spre-
menijo tako, da izboljšajo atraktivnost, IT, vodenje in trženje. Ocenjevanje in izboljšanje pomem-
bnih dejavnikov in elementov inovativnosti lahko prispevajo k temu, da destinacijski odločevalci 
spremenijo in prilagodijo aktivnosti tako, da turistom zagotovijo prijetne počitnice in s tem tudi 
nadaljnji razvoj destinacije.

Kontaktne informacije

Kir	Kuščer,	Sandra	Đurašević	
Univerza	v	Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva	ploščad	17	
1000	Ljubljana	
Slovenija 

E-pošta:	kir.kuscer@ef.uni-lj.si	
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Partnerstvo DANTE

Na	nekaterih	podeželskih	in	gorskih	območjih	turizem	že	igra	pomembno	vlogo	in	predstavlja	glavno	
gospodarsko	panogo.	Njegov	položaj	se	 lahko	dodatno	 izboljša	v	vseh	podeželskih	 in	gorskih	regi-
jah z dostopom do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so gonilo znanja 
ekonomije.

Trenutno	se	aplikacije	IKT	v	majhnih	in	srednje	velikih	podjetjih	ter	na	gorskih	in	podeželskih	območjih	
uporabljajo razmeroma redko. Projekt DANTE spodbuja nov regionalni pristop k politiki, s 
katerim	se	lahko	oblikuje	načrt	za	turistični	sektor,	ki	bo	temeljil	na	znanju.

DANTE bo 
● izboljšal učinkovitost regionalnih politik na področju inovacij, 
● okrepil vlogo IKT v turizmu na gorskih in podeželskih območjih, 
● spodbujal izmenjavo znanja preko evropskega medregionalnega sodelovanja.

Za	uresničitev	zastavljenih	ciljev	projekt	predstavlja	devet	inovativnih	dobrih	praks,	ki	prikazujejo,	kakšne	
koristi	ima	informacijska	družba	za	izboljšanje	konkurenčnosti	turističnega	sektorja	na	manj	ugodnih	
območjih.

Urednik: Marie Guitton, vodja projekta, Euromontana (communication@danteproject.eu)

DANTE - DIGITALNA AGENDA 
ZA NOV TURISTIČNI PRISTOP V 
EVROPSKIH PODEŽELSKIH 
IN GORSKIH OBMOČJIH

Partnerstvo DANTE

Zemljevid 
sta	oblikovala:
UNEP,	WCMC

1.  Provinca Torino, Italija
2.   Univerza	na	Kreti,	Grčija
3.    Fundecyt, Španija
4.    Cybermassif, Francija
5. Bauernhofferien,	Nemčija
6.   Univerza	v	Ljubljani,	Slovenija
7.   Agencija za regionalni razvoj  
 Bielsko Biala, Poljska

8.    Euromontana, Belgija
9.   Decentralizirani administrativni  
	 urad	Krete,	Grčija
10.  CSI Piemonte, Italija
11.  Inknowcom, Nizozemska
12.  Center za razvoj Litija, Slovenija
13.  Metropoli, Italija
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