ZGODBE ROK IN KRAJEV
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: LAS srce Slovenije, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Med Snežnikom
in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS
Zasavje, LAS S CILJem, LAS Notranjska, LAS Prlekija
Vrednost operacije: 25.645,77 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 25.000,00 EUR
Izvedba operacije: 13. 7. 2017 – 31. 12. 2018
Ozadje operacije
Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija
podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med
drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj.
Projekt sodelovanja «Zgodbe rok in krajev« omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih
znanj in izkušenj, sodelovanje z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj
kvalitetni in da bodo rokodelci s pridobljenimi osebnimi kompetencami in novimi znanji, uspešnejše
stopili na trg in s tem izboljšali tudi svoj gospodarski položaj.
Velika vrednost tega projekta je tudi v aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz
sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.
Zgodbe rok in krajev so projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko
oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja
vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih
mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.
Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji
Cilji operacije
- povečanje gospodarske moči rokodelcev
- krepitev družbene moči rokodelcev
- krepitev lastnih kapacitet rokodelcev
- krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji
Aktivnosti operacije
B - Koordinacija in udeležba na nacionalnem dogodku - uvodno srečanje Ribnica
B - Koordinacija in udeležba na nacionalnem dogodku - zaključno srečanje Veržej
B - Poslovni model (delavnica)
A1-2-1-1 Popis rokodelcev po občinah
A1-2-1-2 Vnos v enotno bazo podatkov
A1-2-2-1 Obveščanje rokodelcev
A1-2-2-2 Redna srečanja rokodelcev

A1-2-2-4 Oblikovanje plana razstav, prikazov in rokodelskih delavnic
A1-2-2-5 Izvedba 2 razstav z delavnico v okviru obstoječih dogodkov
A1-3-3-1 Predavanje o pomenu cerifikata Art&Craft in sistem ocenjevanja Komisije Duo na OZS
A1-3-3-2 Interaktivna delavnica I
A1-4-1 Predavanje - celostna podoba
A1-4-3 Delavnica osnov oblikovanja (embalaža, …)
A2-1-3 Komunikacijski temelji – delavnica
A2-1-4 Promocija in prodaja - delavnica
A2-2-1 Izbira zgodbe (ena za vsako občino)
A2-2-2 Razvoj ali nadgradnja izdelka na temo ene izmed zgodb
A3-1 Trženje - delavnica
A4-1 Priprava gradiv za skupno spletno stran in FB stran in posredovanje upravljavcu strani
Vodenje in koordinacija operacije

