1. NOVIČNIK SUSTOURISMO

Dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino dokumenta je odgovorna
izključno RRA LUR in pod nobenimi pogoji ne odraža stališča Evropske unije in/ali organov programa
ADRION.
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Dobrodošli pri projektu Interreg Adrion SUSTOURISMO
Dobrodošli pri projektu Interreg Adrion SUSTOURISMO. SUSTOURISMO je projekt, ki ga financira
»Jadransko-jonski program Evropske unije INTERREG VB Transnational 2014–2020«. Njegov cilj je
nadgraditi okolje in poudariti elemente naravne in kulturne dediščine v jadranski regiji z
zmanjšanjem onesnaževal okolja, ki jih povzroča vse večja uporaba zasebnih vozil turistov, ki
potujejo po jadranskih državah. Znižanje naj bi dosegli s povečanjem deleža aktivnega prevoza
(hoja, kolesarjenje), javnega prevoza in konceptov mobilnosti z nižjimi emisijami ogljika
(souporaba avtomobilov, skupinski prevoz, elektromobilnost).
V tem okviru bodo razviti privlačni turistični paketi, ki bodo ustrezali potrebam turistov po
mobilnosti. Poleg tega bo aplikacija SUSTOURISMO za mobilne telefone zasnovana, razvita in
poskusno testirana v desetih mesecih v devetih mestih sodelujočih držav (Albanija, Grčija, Italija,
Hrvaška, Črna gora, Srbija, Slovenija). Deset partnerjev (raziskovalne agencije, univerze, občine
in regije Jadransko-Jonskega morja), ki jih koordinira CERTH/HIT, združuje svoje moči za
proučevanje in oceno učinkovitosti inovativnih kombiniranih turistično-mobilnih storitev.

Aplikacija SUSTOURISMO
CERTH bo v sklopu projekta in v tesnem sodelovanju z vsemi pilotnimi mesti zasnoval in razvil
tehnološke rešitve in funkcije za izpolnjevanje dejanskih potreb turistov in promocijo trajnostnih
načinov potovanja do zadevnih območij in po njih. Aplikacija SUSTOURISMO bo imela dva vidika:
informativnega, v okviru katerega bo zagotavljala enotno informacijsko točko, kjer bodo končni
uporabniki (turisti) imeli na voljo informacije o bivanju v katerem koli
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pilotnem mestu, in vidik množičnega zunanjega izvajanja (crowdsourcing), pri katerem se bodo v
vsakem pilotnem območju promovirali drugačni turistični paketi. Arhitekturo aplikacije bodo
sestavljali zaledni sistem, čelni spletni sistem in mobilna aplikacija. Mobilna aplikacija bo
združljiva z operacijskima sistemoma Android in iOS, glede količine vsebin ne bo imela nobenih
omejitev, njen prenos iz ustrezne trgovine z aplikacijami pa bo brezplačen.

Backend – Zaledni sistem
RESTFul API – Programski vmesnik RESTFul
Website / Web Front end – Spletna stran / čelni spletni sistem
Mobile Applications iOS / Android – Mobilna aplikacija iOS / Android

Arhitektura aplikacije SUSTOURISMO

Funkcije aplikacije SUSTOURISMO
Sustainable city tour – Trajnosten ogled mesta
My tourist calendar – Moj turistični koledar
Defining mobility gaps – Odkrivanje vrzeli v mobilnosti
I walk the city – I count my steps – Hodim po mestu in štejem korake
Reward point system – Sistem nagradnih točk
Complaints – Pritožbe

Za kar najboljši izkoristek aplikacije in promocijo trajnostnih načinov prevoza na pilotnih
območjih projekta bomo razvili sistem nagradnih točk in ga vgradili v aplikacijo.
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Virtualni uvodni sestanek
Uvodni sestanek projekta SUSTOURISMO je bil napovedan za 27. in 28. februar 2020, vendar smo
ga morali preklicati zaradi izbruha covida-19 in vseh omejitev, ki so bile uvedene za zajezitev
širjenja pandemije. Namesto tega je vodilni partner z vsakim partnerjem posebej opravil sestanek
prek Skypa, razen v primeru PED Epirus, pri katerem je sestanek potekal v prostorih centra CERTH.
Na teh sestankih so potekale razprave o osnutkih zasnove in izvedbe posameznih pilotnih primerov
s ciljem zagotoviti, da bi vsi partnerji imeli skupen pristop in trdne temelje za promocijo
trajnostnega turizma na podlagi trajnostne mobilnosti v zadevnih pilotnih območjih. V razpravah
so bila razjasnjena vodstvena in finančna vprašanja, s čimer je bilo zagotovljeno, da bodo vsi
partnerji med trajanjem projekta upoštevali ključne dejavnike za ustrezno izvedbo projekta.

Sestanek CERTH-PED Epirus
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Pilotna območja SUSTOURISMO
Projekt SUSTOURISMO predvideva razvoj devetih različnih pilotnih območij in njihovo testiranje
na območju Adriona. V nadaljevanju so podani kratki opisi različnih pilotnih območij. Za več
informacij o njihovem razvoju spremljajte družbena omrežja in spletno stran projekta
SUSTORISMO.

Pilotno območje Solun
Pilotni projekt Solun bo osredotočen na širše
metropolitansko območje Solun, ki zajema večino
turističnih
destinacij
za
obiskovalce,
npr.
arheološke, kulturne in verske destinacije ter
destinacije za plavanje in poletne prostočasne
dejavnosti. Glavni namen je, da bi turisti mesto
izkusili peš ali s kolesom, da bi izboljšali mestni
pomorski promet, ki mestno središče povezuje z
najbližjimi plažami, in preučiti možnost razvoja
enotne turistične kartice.

Pilotno območje Regija Epir
Pilotni projekt PED Epirus v regiji Epir bo
osredotočen na izboljšanje povezav med
pristaniščem Igumenica in mestnima
območjema Igumenica in Preveza v okviru
dveh različnih pilotnih projektov, in sicer za
izboljšanje ponudbe javnega prevoza ob
obali in za oblikovanje namenske
informacijske table o trajnostnih prevoznih
rešitvah v pristaniščih.

Pilotno območje Dežela EmilijaRomanja
Študija primera Emilija-Romanja bo osredotočena na
integracijo »razdelka regionalnega turizma« v
obstoječo aplikacijo, ki ponuja mobilnost kot storitev
(MaaS), in na oblikovanje namenskih turističnih
paketov za turiste, kar bo obenem izboljšalo pretok
informacij o trajnostni mobilnosti in možnostih
turizma v regiji.
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Pilotno območje Dežela Furlanija-Julijska krajina
Namen študije primera dežele Furlanije-Julijske
krajine je promovirati učinkovite in privlačne
rešitve za trajnostno mobilnost v območju, ki ga
zaznamujejo precejšnji čezmejni pretoki, in v
katerem je treba povečati multimodalnost, če
želimo obiskovalcem zagotoviti še bolj
poglobljeno izkušnjo.

Pilotno območje Ljubljana
Pilotni projekt bo v Ljubljani, kjer združujeta moči
dva različna partnerja projekta SUSTOURISMO,
osredotočen
na
izboljšanje
privlačnosti
kolesarskih in železniških poti od glavne železniške
postaje do krajevnih narodnih parkov na podlagi
razvoja trajnostnega kroga okoli Ljubljanskega
barja.
Krajinski park Ljubljansko barje (fotografija: Alen Koso)

Pilotno območje Zadar
Pilotni projekt za Zadar predvideva povečanje
pokritosti s kolesarskimi stezami in preučitev
medsebojne povezanosti med terminali in
središčem mesta glede javnega prevoza in
trajnostnih načinov prevoza.

Fotografija: Velid Jakupović Gricko
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Pilotno območje Tivat
Občina Tivat si v sodelovanju z občinsko turistično
organizacijo prizadeva za okrepitev potenciala občine
kot turistične destinacije z oblikovanjem treh novih
turističnih paketov.

Pilotno območje Berat
V Beratovi študiji primera je poudarek na promociji
raziskovanja njegovega zgodovinskega centra s hojo
ter na pustolovskih rešitvah in kolesarskih ogledih
mesta in okolice.
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Pilotno območje
Beograd
Beograd
načrtuje
dva
različna pilotna projekta,
usmerjena
v
razvoj
turističnih paketov, ki bi
spodbudili trajnostne izlete
po mestu tako peš kot s
kolesom.
V
okviru
promocije
rekreativnega
turizma
so
predvideni
sprehodi
po
središču
Beograda, kjer bi si turisti
ogledali
znamenitosti
mesta, in kolesarski izleti
do Ade Ciganlije.
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Novo obdobje za turizem v Solunu
V okviru projekta SUSTOURISMO sta predsednica solunske turistične organizacije (TTO), Voula
Patoulidou, in direktor HIT/CERTH, dr. Evangelos Bekiaris, 2. 7. 2020 podpisala memorandum o
soglasju. Cilji tega memoranduma so:
•
•
•

Sodelovanje med HIT in TTO pri projektu SUSTOURISMO z namenom promocije trajnostnega
turizma v Solunu na podlagi razvoja posebnih aplikacij in turističnih paketov.
Testiranje izvedbe enotne turistične kartice za metropolitansko območje Solun.
Njuno sodelovanje pri predložitvi predlogov v zvezi s turizmom in prenosu predlogov v
programe z evropskim in državnim financiranjem.

V Beratu se je začela virtualna kampanja za povečevanje
prepoznavnosti projekta SUSTOURISMO
Da bi povečal prepoznavnost projekta SUSTOURISMO zlasti med mlajšimi generacijami je regionalni
svet Berata začel izvajati kampanjo v družbenih medijih, ki ima naslednje cilje:
•
•
•

promocija trajnostnega turizma in pobud za mobilnost v regiji,
povečanje prepoznavnosti projekta,
vključevanje mlajših generacij v projektne dejavnosti.

S tem namenom želi družbenomedijska kampanja »Picture It« pritegniti ljudi k sodelovanju z
objavljanjem svojih fotografij ali kratkih videoposnetkov, povezanih s promocijo trajnostnega
turizma, tj. vsak sodelujoči mora objaviti fotografijo samega sebe na turistični destinaciji te
regije, pri tem pa mora uporabiti trajnostni način prevoza, npr. kolo. Te fotografije se bodo delile
na družbenomedijskih platformah regionalnega sveta Berata, ljudje pa bodo lahko glasovali za
najbolj zanimivo med njimi. Zmagovalci (tri fotografije z največjim skupnim številom
všečkov/komentarjev/deljenj) bodo prejeli nagrado, ki bo prav tako namenjena promociji
trajnostnega turizma.
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Identify your favorite place – Poiščite svoj najljubši kraj
Bike to it – Pojdite tja s kolesom
Picture it – Slikajte ga
Share & Win – Delite in zmagajte
Guided visit and lunch – Voden ogled in pogostitev v vinski kleti in turistični kmetiji Alpeta
Rafting in the Osumi Canyons – Rafting v kanjonu reke Osumi
Personalized gift by a skilled artisan – Osebno prilagojeno darilo izurjenega rokodelca
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Spremljajte projekt SUSTOURISMO
Projekt SUSTOURISMO in informacije o nadaljnjih dejavnostih v zvezi z njim lahko spremljate na
spodaj navedenih družbenih omrežjih.
sustourismo.adrioninterreg.eu

https://www.facebook.com/Sustourismo
https://twitter.com/sustourismo
https://www.Linkedin/in/sustourismo
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Politika GDRP
Zagotovo veste, da so maja leta 2018 začeli veljati novi zakoni glede varstva podatkov. Vaša
zasebnost nam veliko pomeni, zato vam zagotavljamo, da bomo vaše podatke uporabljali izključno
za obveščanje o najnovejših dejavnostih projekta SUSTOURISMO in za povabila na dogodke v zvezi
s tem projektom. Vaših podatkov brez vašega dovoljenja ne bomo delili s tretjimi osebami na
svojem seznamu prejemnikov e-pošte ali z drugimi osebami.
Ničesar vam ni treba storiti, razen če ne želite več prejemati e-pošte v zvezi s projektom
SUSTOURISMO. V tem primeru nam to navedite v odgovoru na to e-pošto. Če odgovora ne boste
poslali, bomo privzeli, da želite še naprej prejemati informacije o projektu SUSTOURISMO, in vaš
elektronski naslov obdržali na svojem seznamu.
Naš poštni naslov: SUSTOURISMO,
Institute for Transport and Logistics,
Via dei Mille 21,
40121 – Bologna, Italy
sustourismo@fondazioneitl.org
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