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V okviru čezmejnih projektov
 “Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo” (BIMOBIS) in
 “Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo” (iCON)
vas Občina Tolmin in Posoški razvojni center vabita na

Konferenco Bike Alpe Adria
in hkrati zaključno konferenco projekta BIMOBIS

Datum: petek, 27. marec 2015
Kraj: v dvorani Vinske kleti Goriška Brda
Naslov: Zadružna cesta 9, Dobrovo
Začetek konference: 9:30
Začetek srečanja z novinarji: 14:00
Več informacij o konferenci:

www.bike-alpeadria.com

Dodatne informacije o projektu BIMOBIS: Nejc Eržen (nejc.erzen@prc.si)
Dodatne informacije o projektu iCON: Vesna Kozar (vesna.kozar@prc.si)
Dodatne informacije o konferenci BIKE ALPE ADRIA: Jan Klavora (jan@klavora.eu)
Kontaktna oseba za ODNOSE Z JAVNOSTMI: Tatjana Šalej Faletič (telefon: 05/38-41510, e-pošta: tatjana.sf@prc.si)
Parterji iCON: • Razvojna agencija Rod, vodilni partner, • Regionalni razvojni center Koper, • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, • Posoški
razvojni center, • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, • Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko, • Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, • Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje (SDGZ), • INFORMEST Center za pospeševanje mednarodnega
gospodarskega sodelovanja, • Državna konfederacija obrtnikov, majhnih in srednjih podjetij iz Veneta – CNA, • Confcommercio – Združenje trgovcev
pokrajine Trst, • Confartiganato – Združenje obrtnikov in podjetij Furlanije – Julijske krajine – deželno združenje obrtnikov, majhnih in srednjih
podjetij v Furlaniji - Julijski krajini, • E.I.N.E. – Ustanove za industrializacijo severovzhoda/E.I.N.E., • S.I.PRO. Pokrajinska razvojna agencija d.d.;
partnerji BIMOBIS: • Občina Tolmin, vodilni partner, • Občina Kobarid, • Občina Bovec, • Občina Kanal ob Soči, • Mestna občina Nova Gorica, • Občina
Brda, • Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid–Tolmin, • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, • Comune di
Cividale del Friuli, • Comunità Montana Valli del Torre, Natisone e Collio, • Comune di San Pietro al Natisone, • Comune di Pulfero, • Comune di
Corno di Rosazzo, • Consorzio tutela vini "Friuli Colli orientali" e "Ramandolo"

Projekta BIMOBIS in iCON sta sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev./ I progetti BIMOBIS e ICON sono finanziati nell'ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia.
Ministero dell'Economia e
delle Finanze

Izjava za medije
Vas zanima ...
•
•
•
•
•
•
•
•

... kako v Sloveniji razviti kolesarsko destinacijo ali kako k nam pritegniti aktivne turiste?
... kako postati uspešna kolesarska destinacija in uspešen kolesarski ponudnik?
... kako spremeniti kmetijo v kolesarski center?
... kako postati kolesarju prijazen hotel?
... kako razviti gorsko kolesarsko destinacijo
... kako pritegniti kolesarske goste?
... kaj vse lahko naredi župan z vizijo?
... kako visoko po novem kotira Slovenija kot gorsko-kolesarska destinacija na nemško
govorečih trgih?
Potem vas v sklopu zaključne Konference Bike Alpe Adria vljudno vabimo na srečanje z
novinarji, kjer vas bomo seznanili z aktualnim dogajanjem na področju kolesarskega turizma.

Vremensko »muhaste« poletne turistične sezone, suhe zime in druge nepredvidljive težave
(zaprtje najvišje ležečega slovenskega smučišča ...) so številne turistične ponudnike in
organizacije v zadnjih letih na čezmejnem območju Slovenija–Italija prisilile k
intenzivnejšemu iskanju novih možnosti za razvoj turizma. V želji, da bi na to območje
pritegnili več domačih in tujih gostov, se je naposled tudi pri nas začel postopoma razvijati
aktiven kolesarski turizem.
Čeravno je bila sprva zakonodaja vse prej kot naklonjena temu potencialu, se danes že vidijo
premiki v pravo smer. Vse kaže, da se bo kolesarski turizem lahko kmalu konkurenčno razvijal
tudi v Sloveniji in da ne bo omejen zgolj na asfaltne ter makadamske (avto)ceste, katere ne
zadovoljijo dobršnega dela dandanašnjih kolesarskih turistov. Teh pa je vsako leto več.
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Največji premiki se dogajajo prav na zahodni, primorski strani, kjer z uspešnimi turističnimi
in športnimi projekti iz leta v leto povečujemo število domačih in tujih kolesarjev. Dva izmed
tovrstnih sta tudi BIMOBIS in iCON. V sklopu projektnih dejavnosti je nastala osnovna spletna
stran www.bike-alpeadria.com, ki se je po zaključku prvega dela projekta iCON nadgradila z
aktivnostmi iz projekta BIMOBIS. Prav na račun povezovanja obeh omenjenih projektov smo
tako danes bogatejši še za tiskani in interaktivni zemljevid kolesarskih poti, ki potrjujeta
ambicije produktnega povezovanja v širšem prostoru Alpe–Adria.
Na Konferenco Bike Alpe Adria, ki bo potekala na na Dobrovem (Goriška brda), smo povabili
domače in mednarodne strokovnjake na področju razvoja kolesarskega turizma. Gre za
odlično priložnost, saj boste lahko tu na enem mestu spoznali številne dejavnosti organizacij
in posameznikov, ki si prav na račun kolesarskega turizma prizadevajo podaljšati glavno
turistično sezono na pozno jesen in zgodnjo pomlad. Prisluhnili boste lahko uspehom na
področju razvoja kolesarskega turizma, od katerega danes nimajo koristi le turistični
ponudniki, temveč tudi drugi okoliški prebivalci (lokalni kolesarji, trgovci, občine ...).
Med povabljenimi tujimi govorniki velja izpostaviti dr. Steveja Taylorja, znanstvenika, ki po
vsem svetu raziskuje vplive gorskega kolesarjenja na ekonomski razvoj.

Izjemno zanimiva pa je tudi zgodba Čeha Pavla Hornika, ki je zaradi svoje vizije razvoja
»trailov« (in posledičnega razvoja ter zaposlovanja v regiji) postal celo župan Černé Vode.
Celoten program si lahko ogledate na:
www.bike-alpeadria.com/konfer enca_BikeAlpeAdria/program/.
Konferenca je vsekakor idealna priložnost, za vse, ki bi se radi vključili v kolesarski turizem.
Dopoldanskim predavanjem bodo namreč sledile delavnice, ki se bodo dotikale razvoja
destinacij, kolesarskih ponudnikov in reševale vprašanje, kako pritegniti goste na dveh
kolesih. Prvim desetim prijavljenim pa bomo omogočili tudi kolesarski izlet po delu trase
BIMOBIS. Svojo udeležbo sporočite čim prej na Posoški razvojni center (Tatjani Šalej Faletič),
in sicer prek e-pošte: tatjana.sf@prc.si.
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