
ZRS Koper predstavlja edini javni raziskovalni zavod na
področju zahodne Slovenije. 
Delovanje zavoda izhaja iz edinstvenih razmer značilnih za
čezmejno slovensko-italijansko-hrvaško regijo. ZRS Koper se je
uveljavil kot pomemben dejavnik razvoja, katerega prispevek
niso samo raziskave ampak tudi sodelovanje pri aplikativnih
projektih.
Projektni člani bodo poskušali z znanji zgodovine, umetnostne
zgodovine in jezikoslovnih študij z inovativnimi pristopi
izboljšati turistično ponudbo slovensko-italijanske čezmejne
regije, zlasti na področju kulturne dediščine.
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Prostovoljni konzorcij, ustanovljen leta 1967, sestavlja 15
občin. 
Med glavnimi področji, s katerimi se ukvarja konzorcij, sta
tudi kultura in turizem. Glavni namen je delovati kot
referenčna enota s posebnim poudarkom na človeški,
socialni in ekonomski izboljšavi skupnosti ter pri
načrtovanih teritorialnih posegih, ki zajemajo cilje
konzorcija.

CONSORZIO COMUNITÀ COLLINARE
DEL FRIULI

COMUNE DI SALZANO
Občina Salzano je majhno mestece s približno 
13.000 prebivalcev in je del metropolitanskega mesta
Benetke. Nahaja se na strateško ugodnem položaju okrožja
Miranese, v središču trikotnika Benetke-Padova-Treviso. Cilj
občine je promovirati zgodovinske, umetniške, arhitekturne
in okoljske kulturne vire, ki bi posledično pomenili okrepitev
in pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo kot celoto, s
poudarkom na trajnostnem turizmu.

Aries Scarl je "interno" podjetje Gospodarske zbornice
Venezia-Giulia-Trst-Gorica. Aries deluje od leta 1997 in ima
dolgoletne izkušnje pri pripravi in   upravljanju lokalnih,
državnih in mednarodnih projektov, katerih namen je
povečati turistično ponudbo, celostno promovirati ozemlje in
prispevati k razvoju turizma z diverzifikacijo tradicionalnih
gospodarskih dejavnosti (zlasti na področju kmetijstva,
ribištva in ribogojstva).

"Strateški projekt Programa sodelovanja Interreg V-A  Italija-Slovenija 
2014-2020 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj." 

https://www.ita-slo.eu/sl/merlincv

www.zrs-kp.si

www.comune.salzano.ve.it/web/salzano

www.ariestrieste.it

www.friulicollinare.it
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vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za popotnike,
predstavitev povezovanja kulturne in naravne dediščine in
ponudnike inovativnih, atraktivnih turističnih produktov in
paketov;
čezmejni turistični itinerariji kot primeri dobrih praks
(zaledje Kopra, dvorec Ravne pri Pivki, grad Kozlov rob pri
Tolminu, predilnica občina Salzano);
priprava marketinške strategije in priročnikov dobrih praks
inovativnih pristopov v turizmu za manjše, lokalne
ponudnike;
pilotni projekti alternativnih oblik povezovanja in
promocije kulturnega in trajnega turizma, gastronomije v
lokalnem okolju, zlasti na festivalih in drugih javnih
kulturnih dogodkih;
izobraževalne delavnice (marketinški pristopi v turizmu,
start-up podjetja, jezik v turizmu, uporaba in povezava
kulturne in naravne dediščine, zaščita kulturne dediščine,
ekonomsko vzdržna revitalizacija kulturne dediščine,
igrifikacija v turizmu).

Ključni projektni rezultati so:

Strateški projekt MerlinCV bo prispeval k večji prepoznavnosti
čezmejne turistične regije. Na podlagi valorizacije še
neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter
gastronomije na slovensko-italijanskem območju se bodo
pripravili turistični produkti, usmerjeni v inovativni, integrirani,
tematski in trajnostni turizem. Na izzive okolja bo projekt
ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja
trajnostnega tematskega turizma; v ta namen bodo
organizirane številne aktivnosti na področju oblikovanja novih
turističnih produktov ter izobraževanja relevantnih deležnikov.

Občina Tolmin je s 382 km² po površini ena največjih
slovenskih občin in je del turistično privlačne doline Soče.
Tolminska je tudi raj za športnike in rekreativce vseh vrst:
ribiče, jadralne padalce in zmajarje, navdušence nad
vodnimi športi, kolesarje, vedno več je pohodnikov (Alpe -
Adria Trail), pa tudi gorskih tekačev.
Projekt MerlinCV bo tako pomembno pripomogel k
vzpostavitvi novega turističnega produkta Tolmina,
slonečega na bogatem izročilu tolminskih grofov in
tolminskega punta, ki bo pomembno prispeval k še večji
odličnosti turistične ponudbe. Skozi mreženje z lokalnimi in
mednarodnimi partnerji se bo obogatilo vsebine in s tem
izboljšali tržno pozicioniranje turistične destinacije.

Občina Pivka zajema izredno pomembno strateško območje,
ki predstavlja najlažjo povezavo med celinsko Evropo in
Sredozemskim morjem. Zaradi svojega položaja ima zelo
slikovito ter bogato kulturno dediščino. Projekt MerlinCV je
pomemben za Občino Pivka predvsem zato, ker del te
dediščine revitalizira in odpre za nove priložnosti. Izjemen
turistični potencial, ki ga ima Občina Pivka, izkorišča Zavod
za turizem Pivka, ki poleg Ekomuzeja pivških presihajočih
jezer, Kina Pivka in velikega turistično informacijskega centra
povezuje tudi Park vojaške zgodovine Pivka, največji
muzejski kompleks v Republiki Sloveniji. Prav v Parku bodo
predstavljeni glavni rezultati projektnih aktivnosti Občine
Pivka.

OBČINA PIVKA

OBČINA TOLMIN

TGZS združuje, povezuje in zastopa 275 članov – podjetij
in podjetnikov dejavnosti turizma in gostinstva v odnosu
do državnih organov in evropskih panožnih združenj že
110 let. 
Poslanstvo TGZS je oblikovanje stališč in politik do socialnih
partnerjev, pospeševanje razvoja dejavnosti ter pretok znanja,
idej ter prenos dobrih praks tako nacionalnega kot tudi
čezmejnega okolja.

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA
SLOVENIJE

PARTNERJI
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI -

UNIVERZA CA' FOSCARI V BENETKAH

Univerza Ca' Foscari je javna univerza, ki izkazuje vrhunsko
akademsko odličnost na področju izobraževanja in
raziskovanja, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Od
svoje ustanovitve leta 1868, kot prva italijanska univerza
posvečena trgovini in ekonomiji, raste in razvija nova ustrezna
raziskovalna področja in s turizmom povezane izobraževalne
programe. 
Oddelek za humanistične študije se kot partner projekta
MerlinCV, vzpostavlja kot središče za inovativni razvoj odnosov
med različnimi sektorji humanističnega področja. Kompetence
projektnih sodelavcev na področju turizma izhajajo iz številnih
izkušenj v zadnjih letih in kratkoročnih štipendij ESS, ki
spodbujajo sodelovanje med univerzami in lokalnimi deležniki.

www.unive.it/pag/16331

www.tgzs.si

www.pivka.si

www.tolmin.si

e-pošta: merlincv@zrs-koper.si
Facebook: MerlinCv

Instagram: interregmerlincv
Twitter: InterregMerlinCV

YouTube: Merlin CV
Spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/merlincv
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