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Več informacij

Projekt ZEN je evropski projekt, v
katerem sodeluje 12 partnerjev iz 10
evropskih držav, ki želijo zmanjšati
vpliv dogodkov in prireditev na
naravno in kulturno dediščino.
Cilj projekta je razviti skupno
metodologijo zmanjšanja vplivov, kot
so emisije ogljikovega dioksida, promet
in infrastruktura ter odpadki, ki jih
povzročijo prireditve in dogodki na
mesta. Do tega cilja bomo prišli s
pomočjo izmenjave izkušenj in dobrih
praks med projektnimi partnerji.
Rezultati projekta se bodo s pomočjo
implementacijskega načrta na
lokalnem nivoju prenesli in vključili v
lokalne strategije.

Rezultati in kazalniki
Glavni kazalniki projekta:







Izkušnje partnerjev - primerjava
zgodovine in trenutnega stanja
managementa prireditev,
spremljanje in evalvacija v
partnerskih državah
Dobre prakse - študija primerov
dobrih praks partnerskih držav na
primerih prireditev s poudarkom na
trajnosti.
‘Positioning paper’ - tehnike za
spremljanje in evalvacijo vplivov
trajnostnih dogodkov.

Glavni kazalniki bodo vključevali tudi
povečane spretnosti in znanja osebja in
deležnikov, prenos dobre prakse, razvoj
strategij in izboljšana orodja za upravljanje
okoljskega vpliva prireditev.
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Partners:
Sviluppumbria – Regionalna razvojna agencija
za gospodarsko sodelovanje (Italija) vodilni partner

Občina Perugia (Italija)

ZEN v Murski Soboti
Projekt ZEN v Murski Soboti izvaja
Razvojni center Murska Sobota.
Na primerih izkušenj partnerjev z
izvajanjem dogodkov in prireditev
bomo pripravili predlog ukrepov in
strategijo za zmanjševanje vplivov
prireditev in dogodkov na naravno in
kulturno okolje v mestu Murska Sobota.
Na ta način bodo tudi dogodki v
mestu in okolici prispevali k
trajnostnemu razvoju Mestne občine
Murska Sobota, ki bo tako lahko zgled
drugim mestom in občinam.

OKTAN

Projekt ZEN

Zero Impact Cultural Heritage
Event Network

DEKPOTA - Občinsko podjetje za razvoj turizma in
Kulture (Grčija)

Mestna uprava mesta Vilnius (Litva)

Program medregionalnega
sodelovanja INTERREG IVC
2007-2013 je financiran iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj in je namenjen izmenjavi
izkušenj in dobrih praks med
evropskimi regijami na področjih
inovacij, na znanju temelječega
gospodarstva, okolja in
preprečevanja tveganj.

Okrožni svet mesta Sigulda (Latvija)
Univerza East London (Združeno kraljestvo)
Podjetniški inkubator – Goce Delčev
Center za promocijo podjetništva (Bolgarija)

Razvojni center Murska Sobota (Slovenija)
North-East regionalna razvojna agencija
(Romunija)

Avtonomna uprava Extremadura,
Regionalno ministrstvo za kulturo in turizem
(Španija)

Univerza Erasmus Rotterdam (Nizozemska)
Powys - okrožni svet (Združeno kraljestvo)

