
 
SUSTOURISMO: Mobilnost in turizem, z roko v roki za trajnostni razvoj 

6. sestanek projektnih partnerjev 

12. in 13. julija 2022 je v Beratu v Albaniji potekalo 6. srečanje partnerjev projekta SUSTOURISMO. Prvo 

srečanje v živo je ponudilo priložnost ne le za razpravo o napredku projektnih aktivnosti, ampak tudi za 

boljše medsebojno spoznavanje in krepitev sodelovanja. Ključne teme razprave so bile: i) predstavitev in 

analiza podatkov, zbranih v obdobju testiranja 2021 na desetih pilotnih območjih, in načrtovani ukrepi za 

drugo fazo pilotnega testiranja in ii) tekoče strateške dejavnosti, ki se osredotočajo na razširjanje glavnih 

pridobljenih izkušenj SUSTOURISMO, s poudarkom na strategiji SUSTOURISMO, vrednotenju pilotnih 

primerov, poslovnih načrtih in končnih priporočilih za projekt. Razprave so bile podlaga za opredelitev, kako 

izboljšati in nadalje promovirati turistične pakete SUSTOURISMO v turistični sezoni 2022 ter kako bolje širiti 

pridobljene izkušnje na ravni EU. 

 

 

6. srečanje projektnih partnerjev 

Uvodoma je Evis Plaku, predstavnik regionalnega sveta Berata, pozdravil vse partnerje projekta 

SUSTOURISMO in razložil pomen trajnostnega turizma pri razvoju in promociji regije Berat. 

Dr. Maria Morfoulaki, Helenistični center za razvoj in tehnologijo (HIT/CERTH), je poudarila, da so po 

zaključku prvih predhodnih tehničnih aktivnosti glavni izzivi za vse partnerje projekta zdaj povezani s 

promocijo pilotov po izrednih razmerah zaradi COVID-19 in pomembnostjo nenehnega spremljanja uporabe 

aplikacije SUSTOURISMO, v želji, da bi dosegli cilje projekta. cilji.  

Uvodnemu delu je sledila predstavitev tehničnih aktivnosti. Prva je bila predstavitev CERTH/HIT o prvem 

delovnem paketu (WPT1), namenjenem vključevanju deležnikov in dejavnostim kartiranja potreb turistov. 

Razprava je bila v namenjena posodobitvi različnih memorandumov o soglasju in pisem o podpori, ki so bili 



 
podpisani (ali pa še bodo v prihodnje) na vsakem pilotnem območju. Namen teh dokumentov je podpora 

promociji lokalnih turističnih paketov SUSTOURISMO in širjenje ključnih rezultatov in shem sodelovanja 

Drugi del srečanja je bil posvečen aktivnostim spremljanja aplikacije SUSTOURISMO in 

spremljanju/ocenjevanju pilotnih akcij, ki sta del drugega delovnega paketa (WP2). Inštitut za promet in 

logistiko iz Bologne (ITL)  je predstavil podatke, zbrane prek aplikacije SUSTOURISMO v letu 2021 in v prvem 

semestru leta 2022. Ocena je omogočila zbiranje podatkov o številu prenosov/uporabnikov in o registriranih 

uporabnikih. Predstavljeni podatki so pokazali, da je bila aplikacija večkrat prenesena in nameščena, 

predvsem v poletni sezoni 2021. Najpomembnejši kazalnik je pokazal, da se je v juniju 2022 v aplikacijo 

SUSTOURISMO prijavilo 350 uporabnikov in da je bilo vsaj enkrat aktiviranih 214 turističnih paketov. 

Sledilo so predstavitve lokalnih pilotnih projektov. Partnerji so na kratko predstavili napredek in morebitne 

težave s katerimi se soočajo. Prvi dan srečanja se je zaključil z ogledom zgodovinskega mestnega jedra in 

gradu Berat, ki je pod Unescovo zaščito in je vključen v turistični paket SUSTOURISMO regionalnega sveta 

Berata. 

Drugi dan projektnega srečanja SUSTOURISMO se je začel s predstavitvijo CERTH/HIT, posvečeno strategiji 

SUSTOURMOB, ki ji je treba slediti po koncu projekta, da bi utrli pot trajnostnemu turizmu v regiji ADRION. 

Strategija bo temeljila na glavnih rezultatih projekta in na aktivni udeležbi različnih zainteresiranih lokalnih 

deležnikov, opredeljenih na območju vsakega projekta. Za doseganje teh ciljev bodo v naslednjih mesecih 

organizirani posebni dogodki. ITL pripravlja koncept za izvedbo tretjih lokalnih okroglih miz, kjer se bodo 

ključni deležniki osredotočali na analizo glavnih rezultatov pilotnih ukrepov. Centralna Evropska iniciativa iz 

Trsta (CEI) pa pripravlja 4. spletni seminar o krepitvi zmogljivosti SUSTOURISMO, ki bo potekal v oktobru ali 

novemberu letošnjega leta. 

Na koncu je v Prometni  institut Ljubljana (PIL), predstavil aktivnosti za razvoj učinkovitega poslovnega načrta 

aplikacije SUSTOURISMO. Poslovni načrt bo temeljil na uresničitvi tržnega potenciala in ukrepih, ki bi jih 

morala zainteresirana podjetja sprejeti za uspešno sprejetje pobud SUSTOURISMO (aplikacije in turistični 

paketi). Za te namene bo uporabljen pristop poslovnega modela CANVAS. 

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo CEI, ki se je osredotočila na predstavitev napredka komunikacijskih 

aktivnosti. Poudarek je bil na posodobitvi spletne strani SUSTOURISMO, tekočih aktivnostih diseminacije in 

pripravi naslednjega glasila. CEI je tudi najavil, da bo zaključno srečanje SUSTOURISMO potekalo decembra 

2022 v Trstu.  

 

Vabljeni k spremljanju socilanih omrežij projekta SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin in Facebook). Tako boste 

na tekočem z vsemi novicami in aktivnostmi projekta ter z inovativnimi idejami o tem, kako spodbujati 

trajnostni turizem in mobilnost v lokalnem okolju! 

 

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. 


