Vážení zástupcovia verejného a podnikateľského sektora,
dovoľte nám informovať Vás o novom projekte „Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu“, ktorý
rozbieha Centrum prvého kontaktu (CPK) v Levoči. Tento projekt je podporený cez os 4 –
Prístup Leader Programu rozvoja vidieka a teda napĺňa nosnú myšlienku integrovanej
stratégie rozvoja územia miestnej akčnej skupiny MAS LEV.
Hlavným zámerom projektu je skvalitniť informovanosť v tých oblastiach cestovného
ruchu, ktorým sa v súčasnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Implementáciou projektu sa
chceme zamerať na zvyšovanie, prehlbovanie a využívanie kreatívnych a inovatívnych
prístupov formovania turistického povedomia s využitím participatívnych metód,
prostredníctvom ktorých plánujeme zaangažovať čo najširšiu skupinu podnikateľských
subjektov.
Našou najväčšou ambíciou je vytvoriť priestor, kde podnikatelia budú prepájať svoje
myšlienky, nápady, postrehy, ale dávať i podnety pre spoluprácu so zástupcami verejného
sektora v našom území, a kde naopak zástupcovia verejného sektora budú môcť „zoči-voči“
komunikovať o reálnych požiadavkách podnikateľských subjektov.
Informačné aktivity budú realizované formou krátkodobých školení, tréningov na
získavanie potrebných vedomostí a zručností, tematicky zameraných na rozvoj ekonomiky
a manažmentu cestovného ruchu. Ako súčasť „programu“ sú naplánované i putovné
aktivity k cieľovým skupinám.
Touto cestou Vás chceme požiadať o spoluprácu na projekte, ktorým plánujeme
zjednocovať úsilie širokej skupiny územia (podnikateľov, samospráv, poľnohospodárov,
združení a poskytovateľov služieb v CR) v jednu spoločnú myšlienku – aktívny rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu.
Privítame akékoľvek nápady a podnety, ktoré povedú k aktívnej participácii na riešení
problematiky vidieckeho cestovného ruchu. Len zaangažovanosťou vidieckej komunity a jej
lídrov do formovania turistického povedomia totiž môžeme zlepšiť
komunikáciu
a propagáciu vo vidieckom priestore, a v neposlednom rade tak dopomôcť k realizácií
zámerov, ktoré povedú k zatraktívneniu a zvýšeniu kvality života na vidieku.
O priebehu a aktivitách uskutočňovaných v rámci projektu „Bližšie k ľuďom, bližšie
k cieľu“ Vás budeme priebežne informovať. Zároveň veríme, že naša výzva na spoluprácu
neostane bez odozvy.
Nehľadajme dôvody a argumenty, prečo sa niečo nedá! Hľadajme cestu, ktorou sa ísť
môže a spoločne i dá!
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