Nekateri partnerji projekta STAR Cities so člani
Evropske mreže obrečnih mest, ki združuje tiste
lokalne regije, ki želijo razvijati ali oživljati rekreacijske
dejavnosti ob rekah ali vodnih poteh v mestnem
okolju. Mreža namerava zaprositi za certifikat
„Kulturna pot Sveta Evrope“, da bi zagotovila
prepoznavanje vloge rek pri nastajanju in razvoju
priljubljenih prostočasnih dejavnosti v Evropi.
www.riversidecities.eu

Kontaktirajte nas.
Koordinator projekta:
Nataša Mršol
RRA LUR
natasa.mrsol@rralur.si

Spremljajte novice projekta STAR Cities na naši
spletni strani in socialnih medijih.
www.interregeurope.eu/starcities
@RiversideCities

lesfeesgraphiques • Foto © CDT94 www.photoinfographe.com - ® CRT Paris Ile-de-France_Amelie-Laurin © A.Aleksandravičius © E. Kniežauskas © E. Virketis.vakarinė dalis © CDT 94 / Daniel Thierry
Ta dokument odraža stališča avtorja. Organi programa Interreg Europe niso odgovorni za kakršno koli rabo informacij, ki jih vsebuje ta dokument.

Evropska mreža obrečnih mest
(Riverside Cities European
Network)

STAR Cities
Trajnostni turizem
za privlačnost
obrečnih mest

Projekt STAR Cities
Program Interreg Europe pomaga regionalnim in
lokalnim oblastem v Evropi pri razvoju in zagotavljanju
boljše politike. Za dosego tega cilja program ponuja
možnost regionalnim in lokalnim javnim organom po
vsej Evropi, da v praksi izmenjujejo ideje in izkušnje
o javni politiki, s čimer izboljšujejo strategije za svoje
državljane in skupnosti. V tem okviru projekt STAR Cities
stremi k izboljšanju regionalnih politik na področju
naravne in kulturne dediščine ter razvoja turizma.
Eden od ciljev projekta je tudi poziv oblikovalcem
politik, da razmislijo o razvoju obrečnega območja
evropskih mest kot o novi turistični ponudbi - pri tem
pa se osredotočijo na trajnostni razvoj.

Trajnostni turizem
za privlačnost obrečnih
mest
Mnoga evropska ozemlja so razvila močne odnose
z reko, ki je skozi zgodovino imela pomembno
gospodarsko in družbeno vlogo. V osrčju evropskih
mest ali na primestnih območjih obrežja rek ponujajo
izjemno naravno, kulturno in industrijsko dediščino,
tako snovno kot nesnovno. Hkrati dajejo priložnost
za združevanje tradicionalnih turističnih obiskov, kot
so obiski spomenikov in muzejev, z bolj naravnimi
in izvirnimi kraji. Zato je razvoj obrežja resnična
priložnost za evropska mesta, da ustvarijo inovativne
rešitve za trajnostni razvoj turizma.

KLJUČNI PODATKI:
■ 7 partnerjev
■ 1.178.000 EUR od tega 995.000 EUR iz ESRR
■ 5 let, od 1. junija 2018 do 31. maja 2023

Projektni partnerji

Projekt STAR Cities združuje 7 partnerjev z namenom
izboljšanja regionalnih politik v 5 evropskih mestih in
regijah.
Turistična organizacija Val-de-Marne
(Francija)
Regija Lazio (Italija)
Občina IX EUR v Rimu (Italija)
Mesto Hamburg (Nemčija)
Kaunas – Evropska prestolnica kulture
2022 (Litva)
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije (Slovenija)
NECSTouR – Mreža evropskih regij za
trajnostni in konkurenčni turizem (Belgija)

■ 2018–2021: medregionalni program učenja
■ 2021–2023: spremljanje akcijskih načrtov

Kaj bomo dosegli?
Medregionalni program učenja
■ Regionalne ocene in analiza stanja rečnega turizma
■ Delavnice, študijski obiski in predstavitve
strokovnjakov v vsakem mestu
■ Identifikacija in izmenjava dobrih praks
Regionalni akcijski načrti
■ Razvoj regionalnih akcijskih načrtov na podlagi
izkušenj iz projekta
■ Izvajanje in spremljanje akcijskih načrtov dve leti
Skupina lokalnih deležnikov
■ Identifikacija lokalnih deležnikov in organizacija rednih
sestankov
■ Sodelovanje deležnikov pri razvoju in izvajanju
akcijskih načrtov
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