Edukacijsko-stručni skup

OČUVANJE KRŠA I RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA
PRVI POZIV

Zadar, 24. rujna 2021.

Organizator:
Natura Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

Suorganizatori:
Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom
baštinom i krškim podzemljem“ za cilj ima razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku
ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP Velebit,
povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP Velebit te uspostaviti
učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP Velebit.
Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija PP
Velebit, Cerovačkih špilja izgradnjom suvremenoga Prihvatnog centra za posjetitelje,
rekonstrukcijom posjetiteljske infrastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u
dijelu koji se već koristi u turističke svrhe te komunalnim opremanjem pješačko-kolne
površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila. Cijeli će se prostor opremiti suvremenim
interpretacijskim i edukativnim sadržajem tematski povezanim s fenomenima Cerovačkih
špilja, krša te prirodne i kulturne baštine PP Velebit. U sklopu ovog projekta provest će se i
program uspostave Centra izvrsnosti – Regionalni speleološki referentni centar koji će
omogućiti JU PP Velebit pružanje specijalističkih speleoloških istraživačkih usluga za
različite gospodarske subjekte te će takoĎer razviti ponudu različitih edukacijskih, sportskorekreacijskih i turističkih usluga.
Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Velebit, a partneri su Zadarska

županija, Zagrebački speleološki savez te JU Natura Jadera.*
Svrha održavanja tematskih edukacijsko-informativnih radionica, okruglih stolova i
stručnih skupova je educirati i informirati širu javnost i lokalnu zajednicu s ciljem
usklaĎivanja sadašnje ponude s novom ponudom Parka prirode Velebit, razvoja novih
turističkih proizvoda, ugostiteljske i smještajne ponude, povezati turističke djelatnike i
predstavnike upravnih tijela za zaštitu prirode i stručnu zajednicu radi razvoja integrirane
turističke ponude te okupiti stručnu zajednicu da bi se savladali izazovi u zaštiti prirode i
razvoju održivog turizma u krškim područjima.
Stručni skup na temu „Očuvanje krša i razvoj održivog turizma“ namijenjen je
zaposlenicima obrazovnih institucija i ustanovama i organizacijama koje se bave očuvanjem
prirodne baštine te turističkom sektoru. Cilj skupa je okupiti stručnu zajednicu da bi se
identificirali i savladali izazovi u zaštiti prirode i razvoju održivog turizma u krškim
područjima.

Organizacijski odbor:
Taida Garibović, MSc
Josipa Borovčak, mag. geol.
Mr. sc. Josip Matassi
Edita Bilaver Galinec, MBA
Andrej Fric, mag.oec.
Izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi

Programski odbor:
Prof. dr. sc. Dražen Perica, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Izv. prof. dr. sc. Nina Lončar, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Mislav Stjepan Čagalj, mag. geogr. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Ivana Lozo, prof., Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Dr. sc. Gabrijela Vidić, Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Doc. dr. sc. Kristina Krklec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Natalija Andačić, prof., NP Paklenica
Dr. sc. Ivo Lučić

Važni datumi:
Rok za prijavu sažetaka
Odluka o prihvaćanju sažetaka

27. srpnja 2021.
17. kolovoza 2021.

Rok za prijavu sudjelovanja bez sažetka

1. rujna 2021.

Edukacijsko stručni skup

24. rujna 2021.

Službeni jezik: hrvatski
Način sudjelovanja: s izlaganjem, bez izlaganja
Kotizacija: za sudionike skupa nije predviĎena kotizacija
Vrijeme i mjesto održavanja: petak, 24. rujna 2021., Multimedijalna dvorana (117)
Sveučilišta u Zadru, Franje TuĎmana 24i, Zadar.

Okvirne teme:


krš u Republici Hrvatskoj



zaštićeni dijelovi prirode u Republici Hrvatskoj



speleološki objekti u PP Velebit



turizam u zaštićenim dijelovima prirode



krš kao resurs turističke ponude

Opseg sažetka treba biti izmeĎu 250 i 300 riječi te u njemu treba istaknuti glavnu temu i cilj
rada, najvažnije rezultate i zaključak. Uz sažetak, potrebno je navesti i do pet ključnih riječi.
Prijavu možete napraviti putem poveznice:
https://docs.google.com/forms/d/1ddTlVWmqKDI8GE1fhnRXchF5jHo3En3Fhx8x5N68Ww/edit

Ako želite sudjelovati na skupu bez izlaganja, možete se prijaviti putem poveznice:
https://docs.google.com/forms/d/1-unz9PA8qV7xaICwSvkhtAUWflILb5CWaT0U8CEBCc/edit

U ime Organizacijskog odbora:
Taida Garibović, MSc

*Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00 HRK, od čega su EU sredstva 53.233.632,80 HRK, osigurana iz Europskog
fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Provedba projekta započela
je 4. travnja 2018. godine, a trajat će do 31. prosinca 2021. godine.

