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LLI-010

01.05.2017.-30.04.2019.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV 3264
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un Lietuvas partneriem:
Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka
direkcija, www.anp.lt
Biržu Reģionālā parka direkcija, www.birzuparkas.lt
Durbes novada pašvaldība, www.durbe.lv
Kretingas rajona pašvaldības administrācija, www.kretinga.lt
Kuldīgas novada pašvaldība, www.kuldiga.lv
Rojas novada pašvaldība, www.roja.lv
Saldus novada pašvaldība, www.saldus.lv
Skrundas novada pašvaldība, www.skrunda.lv
Ventspils novada pašvaldība, www.ventspilsnovads.lv
Žemaitijas Nacionālā parka direkcija, www.zemaitijosnp.lt
Dabas Tūrisms visiem

"Introducing nature tourism for all" / UniGreen

Roja, Rojas novads

62 317,20

52 969,52

t.sk. Rojas
novada domes
9 347,58
līdzfinansējums
(EUR)
Projekts ir vērsts uz ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas
reģionos, stabilizējot un palielinot apmeklētāju un nakšņošanas skaitu reģionā ar:
1.
jauniem tūrisma produktiem un esošo produktu uzlabojumiem, padarot tos
zināmākus un pieejamākus dažādām ceļotāju grupām;
2.
piemērotiem mārketinga pasākumiem, popularizējot projekta teritoriju
(dienvidrietumu Latvija un Lietuvas ziemeļu daļa) kā vienotu tūrisma galamērķi
daudzveidīgai pieredzei dabā (ceļveži, kartes, web risinājumi);
Projekta
3. dabas objektu apsaimniekošanu (investīcijas (3 skatu torņi, 7 pontonu piestātnes,
kopsavilkums
19 info stendi, 1 stāvlaukums, 3 atpūtas vietas, 6 pastaigu takas aprīkotas ar dažādiem
izglītojoši izklaidējošiem elementiem) 10 dabas teritorijās, t.sk. 5 NATURA 2000 un
tuvu tām);
4.
pievēršot īpašu uzmanību produktiem personām ar īpašām vajadzībām
(infrastruktūras risinājumi, kā arī informācija Braila rakstā un audio risinājumi);
5. atbalstot vietējo uzņēmējdarbību un kvalitatīvas dzīves un darba vides attīstību
dažādām sociālajām grupām, t.sk. ar īpašām vajadzībām.
Galvenās
1. Taka gar jūras krastu Rojā
aktivitātes
2. Apmeklētāju skaitītājs
projektā Rojai
3. Projektu vadības sanāksmes
Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos,
Projekta mērķis uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
• Vietējie un ārvalstu ceļotāji;
• Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu
Projekta mērķa
nodrošinātāji;
grupa
• Vietējās pašvaldības un dabas parki;
• Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar
īpašām vajadzībām.
Latvijas –
Lietuvas
www.latlit.eu
sadarbības
www.europa.eu
programmas
mājaslapa
Projekta
īstenotāja
www.roja.lv
interneta mājas
lapa
http://roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=58
Publicitāte

