Pot miru – dediščina 1. svetovne vojne

Partnerji v projektu: LAS Dolina Soče (vodilni partner), LAS Gorenjska košarica, LAS s
CILjem, LAS v objemu sonca in LAS Vipavska dolina.
Vrednost projekta za LAS s CILjem: 51.977,40 EUR
Sofinanciranje projekta: 36.999,90 EUR
Trajanje projekta: 12. 4. 2019 – 30. 6. 2020

Povzetek: Glavni namen operacije je nadgraditi in razširiti obstoječi produkt Pot miru, ki
temelji na dediščini prve svetovne vojne, Soške fronte in ga razširiti na njeno zaledje.
Operacija bo preko Posočja povezala nova območja – Cerkljansko, Idrijsko, Logaško,
Vipavsko dolino, del Goriške in Gorenjske v skupni produkt Pot miru. Povezanost urbanih
okolij in dediščine znotraj njih bo preko operacije povečala sinergijski učinek med različnimi
deležniki na območju. Skupni produkt bo prispeval k razvoju nove turistične ponudbe, dvigu
vsebin na področju vzgoje izobraževanja, novih podjetniških priložnosti.
Aktivnosti:
-

Izobraževanje: izvedba izobraževanj in izobraževalnih ekskurzij.

-

Promocija Poti miru (Spletna promocija, priprava fototeke, izvedba promocije projekta
in aktivnosti, sodelovanje pri pripravi vsebin in izvajanje promocije).

-

Ureditev urbanih središč (Priprava vsebin, nabava in postavitev informatike v
Hotedršici in Logatcu).

-

Osnovno izobraževanje za vodnike.

-

Vsebinska predstavitev teme Soške fronte z zaledjem na lokalnem območju (priprava
vsebin, pilotne izvedbe pedagoških programskih vsebin, priprava in izvedba dogodka
na temo dediščine prve sv. vojne, razvoj kulinaričnega produkta).

-

Koordinacija in vodenje projekta.

Rezultati:
-

8 izvedenih izobraževanj, predstavitev dediščine Soške fronte in njenega zaledja za
različne ciljne skupine.

-

Pripravljena 1 fototeka z motivi dediščine prve svetovne vojne na območju LAS s
CILjem in spletna promocija.

-

Postavitev treh informativno-izobraževalnih tabel.

-

Izvedeno vsaj 1 osnovno izobraževanje za turistične vodnike.

-

Pripravljeni 4 pedagoški programi na temo dediščine prve svetovne vojne.

-

Izveden vsaj 1 dogodek na temo prve svetovne vojne.

Cilji operacije:
- Povečati prepoznavnost dediščine prve svetovne vojne na območju LAS s CILjem.
- Krepiti znanje in veščine turističnih vodnikov, ponudnikov in stroke na področju dediščine.
- Nadgraditi obstoječo ponudbo zgodovinskega in kulturnega turizma na območju LAS s
CILjem.
- Razširiti produkt Pot miru v zaledje Soške fronte in povezava novih območij v skupni
produkt (preko Posočja na območje občin Idrija, Cerkno, Logatec ter Vipavske doline, dela
Goriške in Gorenjske).
- Vzpostaviti sodelovanje med urbanimi naselji sodelujočih LAS-ov.
- Spodbuditi izmenjavo znanj in primerov dobrih praks med različnimi deležniki .
-Izboljšati konkurenčnost ponudbe na območju.
- Ohranjati naravno in kulturno dediščino območja s ciljem razvoja trajnostnega turizma.
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