GRISI PLUS projekt usmerjen v povečanje atraktivnosti podeželskega območja
z namenom privabljanja novih obiskovalcev, prebivalcev
Projekt GRISI PLUS je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in omogočen s
strani INTERREG IVC programa. Projekt traja 36 mesecev, od januarja 2012 do decembra 2014.
Pri projektu sodelujejo poleg Razvojne Agencije Sinergija, kot edinega slovenskega partnerja še
partnerji iz Bolgarije, Cipra, Češke, Estonije, Francije, Grčije, Irske, Latvije, Malte in Romunije. Vsem
je skupno, da si prizadevamo za izboljšanje podeželske razvojne politike v različnih regijah EU.
Projekt spodbuja pospeševanje evropskega medregionalnega sodelovanja in izmenjavo dobrih praks
med regijami z namenom skladnejšega razvoja podeželja. Pri tem je ves čas v ospredju uporaba
geomatičnih orodij, kot pomembnega orodja za učinkovitejše doseganje ciljev razvoja podeželja.
Geomatika pomeni v bistvu način zbiranja in analiziranja podatkov, na podlagi katerih je možno
ustvariti splošne ali specifične zemljevide za določena geografska območja. Zanimiv je podatek, da
ima skoraj 80 % obstoječih informacij lokacijske coordinate in se jih lahko kartografira. To pomeni, da
je informacija dostopna na interaktivnem zemljevidu na internetu.
Ves čas izvajanja projekta GRISI PLUS si prizadevamo za učinkovito promocijo materialnih in
nematerialnih podeželskih produktov ter za večjo atraktivnost podeželskega območja, z namenom da
bi privabili nove obiskovalce in nenazadnje tudi nove prebivalce.

Razvojna agencija Sinergija je koordinator in odgovorni partner za učinkovito in uspešno izvedbo
delovnega sklopa 2, ki vključuje komunikacijske in diseminacijske aktivnosti. To pomeni, da ves čas
izvajanja projekta koordiniramo dela in naloge vezane na omenjeni delovni sklop, partnerjem
svetujemo in jih usmerjamo ter skrbimo za pravočasno in profesionalno izvedbo posameznih
aktivnosti. V letu 2012 smo izdelali podroben komunikacijski načrt ter celostno grafično podobo
projekta, na podlagi katere smo izdelali atraktiven logotip projekta, projektni poster oziroma pingvin,
projektno zloženko v vseh partnerskih jezikih ter vzpostavili spletno stran projekta GRISI PLUS v treh
jezikih (angleškem, francoskem in grškem.
Vabljeni, da obiščete http://www.grisiplus.eu/home/, kjer najdete več konkretnih informacij o projektu
GRISI PLUS. Na GRISI PLUS facebook strani pa si lahko ogledate fotografije iz različnih projektnih
dogodkov.
Jožica Toplak
Razvojna agencija Sinergija
INTERREG IVC – GRISI PLUS

“This project is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG
IVC programme.”

