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Temeljni namen projekta je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks na področju storitvenega
sektorja in posledično ustvarjanje pogojev za ohranjanje in razvoj novih delovnih mest na
podeželju. Vodilni partner na projektu je Svet za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije,
preostali partnerji pa so še iz Češke, Poljske, Cipra, Španije, Irske in Latvije.
Ob zaključku projekta Vas vabimo, da obiščetespletnostran projekta www.cesr-project.eu in si
ogledate predstavljene dobre prakse, poročila o izvedenih dogodkih, novičnike ter
predvsemt.i.Knjigo priporočil - zaključno publikacijo, kjer so predstavljene najpomembnejše
dobre prakse, ki smo jih projektni partnerji v sklopu projekta identificirali.
Knjiga priporočil je bila v angleškem jeziku izdana ob zaključni konferenci projekta, ki je bila
izvedena v sklopu letošnjihDnevov mest in regij v Bruslju. Do zaključka projekta, do konca leta,
pa bo na voljo za prenos v vseh sedmih nacionalnih jezikih projektnih partnerjev, torej tudi v
slovenskem jeziku.
V publikaciji so zbrani primeri dobrih praks projekta, predstavljeni v petih tematskih brošurah:
•
Uvod;
•
Poslovni modeli, ki lahko prispevajo k oblikovanju novih storitev in delovnih mest v
apartmajski turistični ponudbi;
•
Dodana vrednost na osnovi diverzifikacije storitev in individualno oblikovanih aktivnosti;
•
Modeli sodelovanja za ustvarjanje delovnih mest in storitev;
•
Upravljanje s človeškimi viri na podeželju.
Poglavitni namen publikacije je prikazati, kako lahko razširimo paleto storitev, ki so na voljo
gostom, da bi s tem povečali kakovost njihovega bivanja, poleg tega pa ustvarili nova delovna
mesta v storitvenem sektorju na podeželju.
V publikaciji, ki bo kot rečeno na voljo zaprenos v PDF-formatu na spletni strani projekta, boste
morda našli nove ideje in rešitve, katere bodo prispevale k oblikovanju novih storitev v
turističnem sektorju, ki bodo prispevale k boljšim poslovnim rezultatom in obenem večjemu
zadovoljstvu vaših gostov, zato vabljeni k prebiranju.
V imenu projektnega partnerstva Vam ob tej priložnosti želimo obilo uspeha pri Vašem delu!

