Iako postoje brojne turističke strategije i programi koji naglašavaju nužnost održivog razvoja, specifične
strategije usmjerene na održivi turizam relativno su rijetke. Cilj projekta INSiGHTS je promijeniti tu s
pružanjem konkretnih smjernica za izradu regionalnih strategija i transnacionalnih preporuka s
naglaskom na načelima održivosti. Opći cilj projekta jest poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne
baštine uključenih područja kako bi se očuvali i unaprijedili netaknuti lokalni resursi. Bogati prirodni i
kulturni resursi središnje Istre pružaju izvanredan potencijal za daljnji razvoj središnje Istre kao
atraktivne destinacije koja svoju turističku ponudu temelji na principima odgovornog sektora
zelenog turizma.
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PRIMJERI DOBRE PRAKSE SPOROG, ZELENOG I ZDRAVOG TURIZMA U DUNAVSKOJ
REGIJI I ŠIRE
Tijekom 2017. godine projektni partner CEEweb
for Biodiversity proveo je istraživanje o
primjerima dobre prakse. Svrha izrađenog
dokumenta jest predstaviti iznimne primjere
dobre prakse u sporom, zelenom i zdravom
turizmu koji mogu poslužiti kao smjernica za
razvoj odgovornog turizma za sve zainteresirane
subjekte. Odabrane su tako brojne prakse na
temelju njihova potencijala da postanu primjer
koji je vrijedno slijediti. Dokument predstavlja
detalje 15 izabranih promjera, među kojima se
nalaze i dva primjera iz Istarske županije: Istra
Outdoor i ECOmode program.
Pročitaj više …

JAVNO PREDSTAVALJANJE INSIGHTS PROJEKTA I NACRTA RAZVOJNE TURISTIČKE
STRATEGIJE SREDIŠNJE ISTRE 2018-2025 U PAZINU
U sklopu edukacije za iznajmljivače kao
pripreme za predstojeću sezonu, LAG „Središnja
Istra“ te turističke zajednice središnje Istre,
općine Motovun i općine Žminj, u ožujku 2018.
godine organizirale su javno predstavljanje
INSiGHTS projekta te nacrta Razvojne
turističke strategije središnje Istre 2018-2025.
Zainteresirani sudionici na taj su način dobili
priliku upoznati se s dosadašnjim koracima u
izradi dokumenta te svojim komentarima i
prijedlozima utjecati na definiranje razvojnog
smjera središnje Istre kao turističke destinacije.

PARTNERI UČE O RAZVOJU IT RJEŠENJA U TURIZMU
U mjestu Lenti u ožujka 2018. godine održan je
3. susret partnera na projektu kojemu je
domaćin bila Zala županija. Središnja tema
posjeta bila je transnacionalno učenje i razmjena
znanja o IT rješenjima u destinacijskom
menadžmentu. Partneri su ujedno imali priliku
upoznati se sa specifičnostima područja te
iskusiti neke od najznačajnijih elemenata
tamošnje turističke ponude kao što su traktorske
ture, tradicionalno lončarstvo, razgledavanje
bunkera i drugo.
Pročitaj više …

PROJEKT PREDSTAVLJEN NA DVIJE KONFERENCIJE O TURIZMU
INSiGHTS projekt predstavljen je na dvije
poznate konferencije o turizmu u Europi Tourism Naturally u Kaprunu (Austrija) i
Međunarodna konferencija o turizmu i tranziciji u
Münchenu (Njemačka). Obje su konferencije u
svoj program uključile prezentacije o projektu sa
osobitim naglaskom na uloge regionalnih dionika
u provedbi projekta. Prezentacije su bile vrlo
dobro posjećene.
Pročitajte više…

PLANIRANJE I PROVEDBA PILOT AKTIVNOSTI U SREDIŠNOJ ISTRI
U sklopu provedbe INSiGHTS projekta, LAG
„Središnja Istra“ u suradnji s TZ središnje Istre,
TZ Motovun i TZ Žminj započela je planiranje i
provedbu pilot aktivnosti na projektu koje će biti
usmjerene na revidiranje i mapiranje bike i trail
staza na području te izradu interaktivne mape
koja će obuhvatiti dodatne sadržaje na stazama.
U lipnju 2018. kao aktivnost projekta ujedno je
stvorena baza turističkih fotografija za potrebe
uključenih turističkih zajednica s prirodnom i
kulturnom baštinom središnje Istre kao
dominantnim
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