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NAJAVA ZAKLJUČNE
ČNE KONFERENCE
PRI PROJEKTU GRISI PLUS,
ki bo potekala 9. Oktobra 2014
v Termah Vivat v Moravskih Toplicah

Projekt GRISI PLUS (www.grisiplus.eu/home
www.grisiplus.eu/home/) se je začel izvajati januarja 2012 in traja do decembra 2014 (3 leta).
Projekt GRISI PLUS združuje 14 partnerjev iz 11 držav članic, vključno z regijami, provincami, zvezami občin in
teritorialnimi razvojnimi agencijami.
Zaradi globalizacije in hitre urbanizacije se podeželje sooča s številnimi izzivi: upad in staranje prebivalstva, šibko
lokalno gospodarstvo, pomanjkanje inovacij in ostra tekmovalnost med ozemlji. Projekt GRISI PLUS je sofinanciran
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj omogočen s strani programa INTERREG IVC. Osredotočen je na izboljšanje
stanje na podeželjskih območjih ter učinkovitejšo rabo geografskih informacij
nformacij in geomatičnih orodij z namenom
povečanja privlačnosti produktov in storitev podeželja za obiskovalce in turiste.
Ves čas izvajanja projekta je bila v ospredju učinkovita izmenjava izkušenj in dobrih praks med partnerji,
partnerj posebno
pozornost pa smo namenili prepoznavanju za prenos v Pomurje naprimernejše in dobre prakse, s prenosom katere
bi prispevali k vsesplošnemu izboljšanju obstoječega stanja na podeželju. S širjenjem zavesti o pomenu in
prednostih koriščenja geomatičnih orodij smo si prizadevali za krepitev teritorialne kohezije, povečanju
prepoznavnosti
nosti in dostopnosti produktov podeželja ter razvoju novih možnosti zaposlovanja
aposlovanja in povečanju.
V dneh od 7. do 9. Oktobra gosti Razvojna agencija Sinergija partnerje, župane in različne strokovnjake iz 13
Evropskih držav. 7. Oktobra bo v Centru Biofuture v Martjancih potekal sestanek projektnih partnerjev. 8. Oktobra
organiziramo Študijski obisk po Pomurju. Vsebinsko zanimiv program vključuje atraktivne lokacije, kjer bodo gostje
imeli priložnost spoznati življenje, turistični utrip, specifične rokodelske dejavnosti,i, uspešne podjetnike ter imeli
priložnost izmenjati izkušnje in ideje.
Ugotovitve, zbrane v času izvajanja projekta, pa želimo širši javnosti predstaviti na Zaključni konferenci, dne 9.
Oktobra 2014, v Termah Vivat v Moravskih Toplicah. Na konferenci bodo sodelovali govorniki z bogatimi izkušnjami
s področja geomatike. Predstavljene bodo nekatere dobre prakse in projekti razvoja evropskega podeželja, pri
katerih so uspešno uporabljena geomatična orodja. Predstavniki podobnih projektov iz programa Interreg IVC bodo
predstavili svoje projekte in razpravljali o sinergiji med njimi. Strokovnjaki iz različnih regij EU in Slovenije pa bodo
na okrogli mizi razpravljali o svojih izkušnjah na področju razvoja podeželja in uporabe geomatike.
Konference se bodo
odo udeležili številni strokovnjaki
strokovnjaki z izkušnjami na področju regionalnega razvoja iz Francije, Irske,
Nizozemske, Grčije, Cipra, Malte, Češke, Latvije, Estonije, Romunije, Bolgarije, Slovenije in drugih držav, s katerimi
lahko izmenjate izkušnje
šnje ter navežete stik med konferenco ali po njej.

Projekt GRISI PLUS se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in ga je omogočil
omogo program INTERREG IVC
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Prav tako bomo gostili različne strokovnjake s področja geomatike iz Slovenije (Geodetski inštitut Slovenije, Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) ter predstavnike Skupnosti občin Slovenije, ki bodo z nami delili
tovrstne izkušnje. Predstavljene bodo tudi dobre prakse iz naše domače regije, Pomurja, s strani predstavnikov RRA
Mura.
Finalno konferenco organizira partner Razvojna agencija Sinergija iz Slovenije v okviru projekta GRISI PLUS, ki ga
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in ga je omogočil program INTERREG IVC.
Pripravila: Jožica Toplak
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