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EkoRegion Slovakia - WP3

WP3 Analýza, stratégie a vytvorenie kapacít:

• Vypracovanie cezhraničnej analýzy zdrojov a potenciálov

• Spoločné štandardy informovanosti a manažmentu návštevníkov

• Spoločná cezhraničná marketingová stratégia

• Vypracovanie analýz potrieb pre spoločné vzdelávanie



Cezhraničná analýza 
zdrojov a potenciálu

• Ktoré územia a regionálne atrakcie spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva 

sú vhodné?

• Kto sú relevantní aktéri a poskytovatelia služieb?

• Definícia potenciálov pre cezhraničné ponuky

• Identifikovanie cieľových skupín a ich potrieb

• Zisťovanie a identifikácia deficitov pripravenosti                                                       

cestovného ruchu ako aj povedomia

• Kto sú relevantní multiplikátori a zainteresované subjekty?



Naše aktivity a ich 
výstupy:

Podieľali sme sa na:

• Rozvoji spoločného USP

• Spracovaní ponuky ekoturistického zážitku na outdooractive

Naše výstupy:

• Koncepcia umiestnení drevených pozorovateľní fauny

• Vzdelávanie regionálnych sprievodcov

• Atlas vtáčích zvukov 

• Exteriérové infopulty / outdoor infobook

• Vybavenie pre pozorovanie prírody



Vybavenie pre 
pozorovanie prírody



Vzdelávanie 
sprievodcov



NO Centrum kontinuálneho 
vzdelávania – WP5

• Analýza potrieb vzdelávania

• Tvorba vzdelávacích modulov 

• Interaktívne prezentácie



CEKOV – WP5

• Realizácia školení multiplikátorov

• Konzultácie začínajúcim a existujúcim MSP



CEKOV – WP5

• Študijné cesty pre aktérov z regiónu

• Školské dni pre deti a študentov regiónu



Pokračujeme v rozvíjaní 
prírodného turizmu

Príroda nemá hranice

Náš región má mimoriadny potenciál pre rozvoj prírodného turizmu a tvorbu nových 
pracovných miest. 

Cestovný ruch po pandémii Covid-19 už nikdy nebude rovnaký, mení sa cestovanie, pobyt 
aj zážitky. Lesy, jazerá, vzduch, voda, zvieratá, vtáky, rastliny, získajú väčšiu hodnotu a 
voľný čas budeme tráviť viac v prírode. 

Táto zmena je spojená s novými výzvami. Projekt NatureTourNet položil základy a  my sa 
tešíme sa na pokračovanie...



Ďakujeme - Danke

Jana Gulan                                                                                                                  Ruth Skrzypeková


