VABILO NA
MEDNARODNO KONFERENCO GRISI PLUS:

„Z GEOMATIKO
DO PRIVLAČNEJŠEGA
NEJŠEGA PODEŽELJA“
Datum: 9. oktober 2014
Kraj: Terme Vivat, Moravske Toplice, Slovenija

Spoštovani,
več kot 56 % prebivalcev živi na podeželju, ki obsega 91 % ozemlja EU. Zaradi globalizacije in hitre
urbanizacije se podeželje sooča
ča
a s številnimi izzivi: upad in staranje prebivalstva, šibko lokalno
gospodarstvo, pomanjkanje inovacij in ostra tekmovalnost med ozemlji.
ozemlji. Projekt GRISI PLUS
programa INTERREG IVC – geomatična
geomati na pobuda podeželske informacijske družbe PLUS
(www.grisiplus.eu/home/) – se je osredotočil
osredoto na reševanje teh izzivov z izboljšano in učinkovito
u
uporabo geografskih
rafskih informacij in geomatičnih
geomati
orodij na podeželju. Ugotovitve, zbrane v času
izvajanja projekta, želimo predstaviti širši javnosti in jih deliti z Vami.

VLJUDNO VAS VABIMO NA MEDNARODNO KONFERENCO
ONFERENCO

„Z GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA
PRIVLA NEJŠEGA PODEŽELJA“
KI BO POTEKALA 9. OKTOBRA 2014 V TERMAH VIVAT V MORAVSKIH TOPLICAH.

Na konferenci bodo sodelovali govorniki z bogatimi neposrednimi 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
o 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
ju razvoja podeželja in uporabe geomatike.
Konference se bodo
odo udeležili številni strokovnjaki
strokovnjaki z izkušnjami na področju
podro
regionalnega
razvoja iz Francije, Irske, Nizozemske, Grčije,
Gr
Cipra, Malte, Češke,
eške, Latvije, Estonije, Romunije,
Bolgarije, Slovenije in drugih držav, s katerimi lahko izmenjate izkušnje ter navežete stik med
konferenco in po njej.
Prav tako bomo gostili različne strokovnjake
s
s področja
ja geomatike iz Slovenije (Geodetski inštitut
Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
geodezijo) ter predstavnike Skupnosti
občin Slovenije,, ki bodo z nami delili tovrstne izkušnje.
Predstavljene bodo tudi dobre prakse iz naše domače
doma regije, Pomurja,, s strani predstavnikov RRA
Mura.

Projekt GRISI PLUS se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in ga je omogočil
omogo program INTERREG IVC
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Pomislite na vse dragocene stike, ki jih lahko navežete, in zamisli, ki jih lahko izmenjate!
Zato izkoristite priložnost in se udeležite mednarodne konference. Vljudno vabljeni!
Zaradi omejitve števila mest, prosimo za vnaprejšnje prijave, ki jih prejemamo do 3. oktobra 2014
oziroma do zapolnitve mest.
Projekt GRISI PLUS (www.grisiplus.eu/home/) se je začel izvajati januarja 2012. poteka 3 leta in ga v
okviru programa INTERREG IVC podpira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt GRISI PLUS
združuje 14 partnerjev iz 11 držav članic, vključno z regijami, provincami, zvezami občin in
teritorialnimi razvojnimi agencijami. Zato lahko obravnava vrsto vidikov upravljanja in področij politike.
Glavni cilj projekta GRISI PLUS je izboljšati učinkovitost politik za gospodarski razvoj podeželja.
Ključna orodja za njihovo modernizacijo so geomatična orodja in geografske informacije. Za dosego
tega cilja so partnerji izmenjali izkušnje ter opredelili in prenesli dobre prakse na dveh področjih
skupnega interesa, ki zadevata ponovno oživitev podeželskih območij:
• povečanje privlačnosti podeželskih območij za pritegnitev novih prebivalcev,
• uveljavljanje lokalnega materialnega in nematerialnega blaga in storitev.
Pomembne informacije:
•

konferenca bo potekala v angleškem jeziku,

•

udeležba na konferenci je brezplačna,

•

vse udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo preko elektronske pošte na elektronski
naslov: jozica@ra-sinergija.si. Kontaktna oseba je ga. Jožica Toplak.

Konferenco organizira 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.
Priloga: Program konference

Projekt GRISI PLUS se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in ga je omogočil program INTERREG IVC
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Mednarodna konferenca GRISI PLUS
„Z GEOMATIKO DO PRIVLAČNEJŠEGA PODEŽELJA“
Dnevni red zaključne konference GRISI PLUS
9. oktober 2014, 8.30 – 16.30
Kraj: Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija
8.30-9.00

1. del
Registracija udeležencev (30 minut)

9.00-9.35

Pozdravni nagovor in otvoritev konference (35 minut)
- g. Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija, Slovenija (15 minut)
- ga. Verena Priem, skupni tehnični sekretariat INTERREG IVC (20 minut)

9.35-9.50

Projekt GRISI PLUS – glavni rezultati in dosežki (15 minut)
- g. Michel Debord, Gospodarska in industrijska zbornica departmaja Gers, Francija

9.50-11.00

Nekatere dobre prakse za razvoj evropskega podeželja (1. del) (70 minut)
Made in Galway, povezava: http://www.madeingalway.ie/
- g. Brian Barret, Svet okrožja Galway, Irska (23 minut)
Projekt Made in Galway zajema vzpostavitev spletnega seznama lokalnih izdelkov regije, da
lahko lokalni potrošniki in mednarodni obiskovalci najdejo lokalne izdelke domače obrti in
storitve. Glavni cilj je bil zagotoviti enotni portal, ki opredeljuje širok nabor regionalnih izdelkov,
da bi bil potrošnik bolje obveščen in bi se lažje odločil za lokalni nakup. Pomemben cilj je bil tudi
krepitev mednarodne ozaveščenosti o regiji Galway kot regiji za proizvodnjo kakovostne hrane in
izdelkov domače obrti.

Mura-Drava.bike, povezava: http://www.mura-drava.eu/en/
g. Romeo Varga, Regionalna razvojna agencija Mura, Slovenija (23 minut)
Projekt, katerega prvotni namen je razvoj kolesarskega turizma v regiji in podpora razvoju
storitvenih dejavnosti, bo razširil obstoječe avstrijske kolesarske poti ob Muri in Dravi ter
oblikoval novo čezmejno turistično destinacijo na evropskem turističnem zemljevidu. Splošni cilj
projekta je zagotoviti trajnostni gospodarski in socialni razvoj na obmejnem območju Slovenije in
Hrvaške. Projekt Mura-Drava.bike bo imel pozitivne učinke na gospodarsko rast, zmanjšanje
izseljevanja ter ustvarjanje prijetnega in spodbudnega okolja.

Geo Wine, povezava: http://www.geowine.net/en
- g. Juan Manuel Mora Rey, Gospodarska in industrijska zbornica departmaja
Gers, Francija (24 minut)
- Raziskovalni in razvojni projekt Geowine združuje geomatiko in vinogradništvo, njegova cilja pa
sta okrepljen boj proti ponarejanju in vzpostavitev partnerstva med raziskavami in podjetji, ki si
bodo skupaj prizadevali za nov inovativen proizvod, ki povezuje „geosledljivost“ in „potrjevanje
pristnosti“. Ta inovativni razvoj je vir nove dodane vrednosti za podjetja. Zaradi tega projekta
lahko potrošniki pregledajo informacije o geografskem poreklu in proizvodnji steklenic vina, ki ga
kupujejo, na svojih pametnih telefonih in tablicah.

11.00-11.30

Odmor za kavo + mreženje (30 minut)
2. del

11.30-12.10

Nekatere dobre prakse za razvoj evropskega podeželja (2. del) (40 minut)

Projekt GRISI PLUS se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in ga je omogočil program INTERREG IVC
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Soho-Solo, povezava: http://www.soho-solo-gers.com/en
- g. Juan Manuel Mora Rey, Gospodarska in industrijska zbornica departmaja Gers,
Francija (20 minut)
Program SOHO SOLO zagotavlja rešitve za vprašanja, kot so: (a) kako pritegniti nove prebivalce
v podeželsko regijo z izkoriščanjem želje prebivalcev mest po selitvi na podeželje; (b) kako
spodbuditi turiste k selitvi na podeželje, ki ga obiskujejo, in delu na daljavo, ki je mogoče zaradi
informacijske in komunikacijske tehnologije; in (c) kako spodbuditi podeželske občine k izvajanju
gostiteljskih praks, ki olajšajo vključevanje novih prebivalcev.

Philoxenia Plus, kapitalizacijski projekt programa MED, povezava:
http://www.philoxeniamed.tpa-kepi.gr/
- g. Darko Fercej, E-zavod, Slovenija (20 minut)
Splošni cilj programa Philoxenia Plus je kapitalizacija izkušenj partnerjev programa Philoxenia
Plus, da se omogoči prenos boljših metod in dobrih praks: (a) zagotavljanje metodološke podpore
za nadaljnjo profesionalizacijo lokalnih deležnikov in okrepitev učinkovitosti teritorialnih strategij;
(b) olajšanje in spodbujanje razvoja novih gospodarskih dejavnosti, inovacij in zmogljivosti z
uporabo orodij in pristopov, ki pritegnejo nove aktivne ljudi/novo populacijo, ter spodbujanje
lokalnih proizvodov za zagotavljanje trajnostnega razvoja.

12.10-12.30

Rezultati izvedbe dobrih praks (20 minut)
- g. Vaido Mikheim, Znanstveni park Tartu, Estonija

12.30-13.30

Sinergije projektov INTERREG IVC (60 minut)
Projekt GRISI PLUS, povezava: http://www.grisiplus.eu/home/ (15 min)
- g. Michel Debord, Gospodarska in industrijska zbornica departmaja Gers, Francija
Projekt ICER, povezava: www.icerproject.eu (15 min)
- g. Franc Gönc, Regionalna razvojna agencija Mura, Slovenija
Projekt DANTE, povezava: http://danteproject.eu/ (15 min)
- ga. Ana Savšek, Razvojni center Srca Slovenije, Slovenija
Rezultati kapitalizacijskih INTERREG IVC projektov za razvoj podeželja (15 min)
povezava: http://www.interreg4c.eu/ruraldevelopment/
- Mrs. Marie-Jose Zondag, ECORYS, The Netherlands

13.30-14.45

Kosilo + mreženje (75 minut)
3. del

14.45-16.15

Okrogla miza: „Z geomatiko do privlačnejšega podeželja“ (90 minut)
- g. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije, Slovenija
- ga. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Slovenija
- g. Atis Treimanis, Načrtovalna regija Vidzeme, Latvija
- ga. Elena Kotsapa, Razvojna agencija okrožja Larnaka, Ciper
- ga. Saša Kek, Skupnost občin Slovenije, Slovenija

16.15-16.30

Perspektive konference in prihodnje možnosti projekta GRISI PLUS (15 minut)
- g. Michel Debord, Gospodarska in industrijska zbornica departmaja Gers, Francija

16.30

Zaključek konference

Projekt GRISI PLUS se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in ga je omogočil program INTERREG IVC

