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1. Uvodni opis projekta HOST 

  
Program usposabljanja je del projektnih aktivnosti projekta HOST – “Dediščina oljčnega drevesa 
za trajnostni turizem”, COS-TSUST-2014-3-15, v katerem sodeluje šest partnerjev iz štirih držav: 
Italije, Malte, Grčije in Slovenije. Vodilni partner je Fondazione Campus Studi del Mediterraneo iz 
Italije, projektni partnerji pa so: Timesis Ltd. - Montepisano DMC (Italija), 5Senses (Malta), Etal 
S.A. Local Development Company of Lesvos (Grčija), slovenska partnerja pa sta Mestna občina 
Koper in Regionalni razvojni center Koper. 
 
Štiri regije, ki sodelujejo v projektu, so si podobne po naravnih, pokrajinskih in družbeno -
ekonomskih značilnostih, kot je prisotnost oljke, pohodniških poti med oljčnimi nasadi, 
neizkoriščen gospodarski potencial na podeželju, neizkoriščen turistični potencial, ki ima 
možnosti za razvoj in krepitev.  
 
Cilji projekta HOST 
 
Cilj projekta je prispevati k oživitvi lokalnega gospodarstva na podlagi obstoječe naravne in 
kulturne dediščine preko razvoja transnacionalnega turističnega produkta, ki bo prepoznaven pod 
blagovno znamko “FOOT-Fit on olive trails” in ki bo povezoval štiri športne prireditve (maratoni  
in pohodi) v sredozemskem okolju. 
 
Namen projekta HOST je prispevati k donosnosti in trajnosti malih in srednjih podjetij (MSP) s 
podporo njihovi konkurenčnosti, koordinacijo in povezovanjem deležnikov, krep itvijo kompetenc 
podjetnikov in promocijo regij preko blagovne znake destinacije. 
 

2. Program usposabljanja 
 
Namen programa usposabljanja je pripomoči k donosnosti in trajnosti regionalnih turističnih MSP1 
in samostojnih podjetnikov s krepitvijo njihovih kompetenc za večjo konkurenčnost regionalnega 
gospodarstva.  
Namen poziva je izbrati udeležence, ki bodo vključeni v program usposabljanja.  Usposabljanje bo 
potekalo v obliki štirih delavnic, vsaka bo pokrivala eno izmed spodaj naštetih tematik. Izvedba 
delavnic je predvidena med marcem in junijem 2016 (točni datumi bodo znani kasneje). Za 
celoten program usposabljanja (vse štiri delavnice) je predvidenih skupno okoli 25 udeležencev. 
Kandidati se lahko udeležijo ene ali več delavnic na podlagi njihovega interesa in potreb.  Izbrani 
udeleženci programa usposabljanja bodo razdeljeni med štiri delavnice v skladu z njihovim 
interesom za določeno tematiko. Podrobnejša vsebina vsake delavnice bo zasnovana v skladu z 
identificiranimi potrebami udeležencev programa. Delavnice bo vodil strokovnjak s področja 
podjetništva.  
 
Tematike štirih delavnic so sledeče:  
 

 Komunikacija in trženjske strategije; 
Na delavnici bodo obravnavane tematike promocije, trženja in valorizacije turističnih 
produktov v skladu z najnovejšimi tržnimi metodami.  
 

                                                 
1
 Za definicijo MSP velja priporočilo Evropske komisije z dne 6. maja 2003 (2003/361/EC).   
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 Doživljajski turizem; 
Delavnica se bo osredotočila na to, kako zasnovati turistični produkt, da bo  ta za gosta 
senzorična izkušnja, tako na  naravoslovnem, rekreacijskem, enogastronomskem in kulturnem 
področju.  
 
 Upravljanje z okoljskim in kulturnim kapitalom 
Na delavnici bodo obravnavane turistične strategije za krepitev okoljskega in kulturnega 
kapitala, ki pritegujeta turistične tokove in sta strateški sestavini turistične ponudbe .  
 
 Kultura hrane: 
Prehrambeni sektor je tesno povezan s turizmom. Delavnica bo obravnavala prehrano kot 
kulturno osnovo, izkustveno in gospodarsko.  
 

V okviru usposabljanja je za vse udeležence predvidena tudi predstavitev projekta HOST, kjer 
bodo predstavljeni projektni cilji, strategija in pričakovani rezultati z namenom spodbujanja 
mreženja in povezovanja regionalnih deležnikov. Poudarek bo tudi na organizaciji športnih 
dogodkov in zahtevah ljubiteljev le-teh.  
 
Določenemu številu udeležencev (do 9), ki se ukvarjajo z nudenjem turističnih namestitev, bo na 
voljo tudi pomoč na področju internacionalizacije, in sicer v obliki individualnih razgovorov s 
strokovnjaki vodilnega partnerja projekta HOST. Namen individualnega razgovora je povečati 
kakovost namestitvenih storitev zlasti malih podjetij. Udeleženci individualnih razgovorov bodo 
izbrani na podlagi sledečih kriterij: poznavanje angleškega jezika, število zaposlenih  v podjetju, 
promet in možnost uporabe programske opreme Skype.  
 
Ob zaključku usposabljanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi s strani vodilnega 
partnerja projekta- Fondazione Campus 
 

3. Način prijave na program usposabljanja   
 
Za prijavo na program usposabljanja morajo kandidati izpolniti in poslati priloženi vprašalnik 
(Priloga 1) po elektronski pošti na nas lov: nina.peca@rrc-kp.si do vključno 30. 1. 2016. Kandidati 
morajo v Prilogi 1 opisati poslovno idejo, ki jo nameravajo razviti, s poudarkom na tem, kako je 
skladna s spodaj navedenimi kriteriji.  
 
Pregled prispelih prijav in izbor udeležencev programa usposabljanja bo potekalo do 8. 2. 2016. 
Kandidati bodo obveščeni, če so bili izbrani za vključitev v program po elektronski pošti do 15. 2. 
2016. Po potrebi se bo izbor kandidatov vršil na podlagi ocenjevanja prejetih izpolnjenih 
vprašalnikov, in sicer se bo z ocenami od 1 do 5 ocenjevala skladnost s spodnjimi kriteriji projekta 
HOST. Kriteriji so sledeči: 
 

1. Osebna motivacija – poslovna ideja, ki jo kandidat namerava razviti (oceni tega kriterija 
bo dodeljena utež 0,40) 

1.1 Popoln in natančen opis poslovne ideje ; 
1.2 Pripravljenost za realizacijo; 
1.3 Inovativnost poslovne ideje. 

 
2. Ocena kandidata (oceni tega kriterija bo dodeljena utež 0,20) 

2.1 Izkušnje kandidata na obravnavanem področju; 
2.2 Koliko ženske delovne sile bo vključevala poslovna ideja; 

mailto:nina.peca@rrc-kp.si
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2.3 Starost lastnika MSP/samostojnega podjetnika; 
2.4 Velikost MSP.  

 
3. Področje delovanja (oceni tega kriterija bo dodeljena utež 0,40) 

3.1 Skladnost poslovne ideje s cilji, namenom in vsebinami projekta HOST; 
3.2 Potencial za povečanje  zaposlenosti; 
3.3 Uporaba lokalnih virov pri razvoju poslovne ideje.  

 
Ocenjevanje ni javno in ga bodo izvedli zaposleni Regionalnega razvojnega centra Koper , potrjeno 
bo s strani upravnega odbora projekta HOST.  
 
Pogoji prijave in udeležbe v programu usposabljanja  
 
Program usposabljanja je namenjen predvsem MSP in samostojnim podjetnikom s področja 
turizma. Prijavijo se lahko mladi ali že uveljavljeni podjetniki in podjetja z novimi poslovnimi 
idejami kakor tudi drugi turistični delavci in brezposelne osebe, ki nameravajo začeti podjetniško 
pot na tem področju. Za definicijo MSP velja priporočilo Evropske komisije z dne 6. maja 2003 
(2003/361/EC).  
Kandidati, ki se prijavljajo na program usposabljanja, morajo imeti registrirano poslovno 
dejavnost na območju Obalno-kraške regije (v primeru da so prijavitelji fizične  osebe, morajo 
imeti naslov stalnega prebivališča na območju Obalno-kraške regije) ter morajo imeti poslovno 
idejo s področja turizma, ki jo nameravajo razviti. Udeležba v programu usposabljanja je 
brezplačna, kljub temu pa z udeležbo v programu usposabljanja udeleženci soglašajo, da bodo 
sodelovali v morebitnih promocijskih aktivnostih projekta in da se lahko projektne aktivnosti 
snemajo ali fotografirajo z namenom javne objave za promocijo projekta.  

 
4. Več informacij o pozivu  
 

Za več informacij o tem pozivu in programu usposabljanja prosimo, da kontaktirate: 
Nina Peca, projektni koordinator : nina.peca@rrc-kp.si ali info@rrc-kp.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program usposabljanja je del projekta H.O.S.T. “The Heritage of Olive Tree for Sustainable 
Tourism (COS-TSUST-2014-3-15)”, ki je finančno podprt s strani programa Evropske unije COSME 
(2014-2020).”  
Vsebina tega poziva predstavlja izključno stališče avtorja in je njegova izključna odgovornost; zanj v nobenem 
primeru ne velja, da odraža stališče Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ali katerega koli drugega telesa 
Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo 
informacij, ki jih vsebuje ta poziv.  
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