Regijska konferenca na temo gastronomije v operaciji »e-Gradovi Posavja«

VABILO
Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Občino Krško in Regionalno razvojno agencijo
Posavje vabi na Regijsko konferenco na temo gastronomije v operaciji »e-Gradovi Posavja«, ki bo potekala

v sredo, 2.9.2020, ob 18. uri v Gostilni Kunst
(Ulica mladinskih del. brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem)

Regijska konferenca bo izvedena v sklopu otvoritvenega večera MESECA OKUSOV POSAVJA, ki bo
potekal cel mesec september in ponujal različne kulinarične in vinske dogodke.
Na konferenci bodo dobre prakse iz tujine predstavili priznani strokovnjaki iz Italije, Avstrije in Hrvaške,
ki v javnih ali zasebnih sferah pokrivajo razvoj produkta gastronomije. V sklopu večera bo predstavljena
nova tiskovina o gastronomski ponudbi Posavja, ki na enem mestu združuje ponudnike kulinarike, vin,
piv in dobrot s kmetij. Na konferenci, ki jo bo povezovala Mojca Mavec, bodo sodelovali:

Igor Ogris, organizacijski odbor Dneva Alpsko- Jadranske kuhinje, Turizem Celovec
Tema prireditve v Celovcu– DNEVI ALPSKO-JADRANSKE KUHINJE, motiv za povezovanje in
sodelovanje treh držav, vključenost gostincev, vinarjev, pridelovalcev

Karin Mimica, direktorica urednica portala Gastronaut.hr in Vodnika '100 vodečih
hrvatskih restorana – Restaurant Croatica'
Tema sodelovanje restavracij znotraj gastronomskega Vodnika, kriteriji za vključitev ponudnikov,
povezovanje s kulturno dediščino, identikacija s kvalitetnimi surovinami.
Potencial v regiji Posavje za privabljanje hrvaških gostov, kako izkoristiti bližino Zagreba in kaj
ponuditi čezmejnim gostom, ki se pripeljejo na nedeljsko popoldan v našo regijo.

Gorazd Skrt, direktor agencije Lovely trips za promocijo slovenskega turizma v Italiji
Pokrival bo tematiko s poudarkom na italijanskih t.i. 'high value' gostih in kako so za tovrstne
goste pomembni gastronomski festivali v Italiji. Kaj takšen gost pričakujejo v Sloveniji? So mu
pomembne surovine, vino, domači ali moderni krožniki, naravna in kulturna dediščina?

Kristina Ogorevc Račič, direktorica CPT Krško
Tematika vizije regije na področju gastronomskega turizma, pomen izhajanja iz kvalitetnih
surovin ter celovita turistična ponudba v povezavi s kulturo.
Vstop na brezplačno konferenco je za omenjeno število oseb in so potrebne rezervacije na
ksenja.kragl@cptkrsko.so do zapolnitve mest.
V okviru operacije »e-Gradovi Posavja« so predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine, usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva
in turizma ter za oblikovanje edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja. Namen izvedbe regijske konference na temo gastronomije v operaciji »e-Gradovi Posavja«
je: izpostaviti kulinarično ponudbo destinacije Čatež in Posavje kot dodatno ponudbo posavskih gradov; pozicionirati Posavje kot edinstveno gastronomsko
regijo z bogato kulturno dediščino; okrepiti kompetence zaposlenih s področja gostinstva in turizma; dvigniti in nadgraditi kakovost turistične ponudbe
destinacije s področja gastronomije; motivirati in usmerjati obiskovalce destinacije k obisku posavskih gradov v povezavi s kulinarično ponudbo.

Operacija je bila prijavljena v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19. Operacijo
delno ﬁnancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih
poslovnih modelov na MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; speciﬁčnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Vir soﬁnanciranja mora biti naveden v vsaki
aktivnosti, s povezavo na www.eu-skladi.si
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