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JAVNI NATEČAJ ZA PODEŽELSKE HIŠE
ZA VZPOSTAVITEV TURISTIČNEGA PRODUKTA »POTI PODEŽELSKIH HIŠ«
ZRS Bistra Ptuj pod okriljem programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
skupaj s partnerji izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov turistični produkt »POTI
PODEŽELSKIH HIŠ«.
Namen projekta je, da s pomočjo turističnega produkta okrepimo skupnost podeželskih hiš s hoteli,
pri čemer se bodo oblikovale čezmejne dodatne storitve, na področju vinskega, kulinaričnega in
zdravstvenega turizma.

1.

PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj razpisuje javni natečaj za hotele za vzpostavitev
turističnega produkta “Poti podeželskih hiš”. Hotel bo sodeloval z izbranima podeželskima
hišama in mora ustrezati kriterijem, ki so določeni v naslednjih točkah.
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2.

POGOJI IN MERILA

Na javni natečaj se lahko prijavijo hoteli na območju Sp. Podravja, kateri bodo izpolnjevali
naslednje kriterije:

I. STEBER: Kaj nam lahko ponudi hotel?
-

Za dodaten razlog bivanja, lahko hotel ponudi svojim gostom turistični produkt „Poti
podeželskih hiš”
Sestaviti zanimiv program, kateri se potem lahko proda tudi individualnim gostom
Gostje morajo že ob prihodu v hotel dobiti kompletno ponudbo o novem produktu
Hoteli imajo že dolgoročne izkušnje tako z gosti kot z lokalnimi ponudniki
Hoteli morajo imeti v mislih, da je to dodana vrednost in ne dodatna naloga
Trajnost turističnega produkta je v domeni hotelov in podeželskih hiš
Večja povezanost z lokalno okolico
Pametno trženje, v smislu lahko dostopno za gosta
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-

Hotel mora zagotoviti strokovnega sodelavca, kateri se bo ukvarjal z turističnim
produktom „Poti podeželskih hiš”
Aktivno sodelovanje, načrtovanje celotne izvedbe turističnega produkta
Sodelovanje hotela z lokalno skupnostjo (občino, krajevna skupnost)
Sodelovanje in povezanost hotela z drugimi lokalnimi dogodki – razstave, muzeji,
tržnica in podobno
Posredovanje želja gosta strokovnemu osebju
Pripravljenost za sodelovanje pri čezmejni izmenjavi hotelov

II STEBER: Kaj ponuja projekt hotelom?
-

Razvoj turističnega okolja – hotel z okolico in podeželsko hišo.
Marketing: medijska kampanja, letaki, video.
Skupna marketinška strategija. Hoteli + podeželske hiše.
Podpisan dogovor za sodelovanje.
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3.

OCENJEVALNI KRITERIJI

Prispele prijavnice bo ocenjevala 4-članska komisija, kateri bodo določeni s strani projektnih
partnerjev.
Ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva vse prispele prijavnice oddane v roku .
Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega
natečaja v vsakem območju in je imenovan s strani projektnega partnerja.
4.

ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAVNICE

Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vso izpolnjeno vsebino na prijavnem obrazcu.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Javni natečaj za izbiro
hotela”.
Prijavitelji morajo svoje prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
16.9.2019 na naslov ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj ali jo do tega dne oddati
fizično na ta naslov, in sicer vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro.
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Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Oddaja prijav
pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.
5.

PRIJAVNI OBRAZEC IN OBVEZNE PRILOGE

5.1

Prijavni obrazec za hotele

1. Podatki prijavitelja:
Uradno ime:
Ime Lastnika:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Mobilni telefon:
E-mail:
Spletna stran:

2. Predstavitev hotela:

(splošne informacije max. 5000 znakov):
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Opišite hotel v več pogledih, kot so: zgodovina,
lokacija, etnografska in kulturna vrednost,
razstava, delovni čas, dostopnost, število
obiskovalcev / leto, ciljne skupine itd.)
Informacije o osebju (največ 2.000 znakov):
Predstavitev izkušenj zaposlenih, prostovoljcev,
povezava z lokalno skupnostjo itd.
Dodatni programi (največ 4000 znakov): stalni in
začasni dogodki, razstave, taborišča itd.
Obvezne priloge:
-Prosimo priložite fotografije, letake ipd. ali
katere koli druge dokumente, ki lahko vaš hotel
približajo ocenjevalni komisiji.

6. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavnice in vsebinske obrazložitve z dodeljeno šifro, bodo do
odločitve ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi
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ocenjevalne komisije bo koordinator natečaja, ZRS Bistra Ptuj, o izbiri obvestil vse prijavitelje,
in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve.
Razglasitev rezultatov javnega natečaja bo javna in izbrani dobitniki bodo objavljeni javno v
okviru prireditve v mesecu oktobru 2019.
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IZJAVA O SODELOVANJU PRI PROJEKTU HOUSES
Ime in priimek odgovorne osebe:_____________________________________________________
Sedež organizacije oz. podjetja:_________________________________________________________
Naziv organizacije oz. podjetja:_________________________________________________________
Dolgi naziv organizacije oz. podjetja:
__________________________________________________________________________________
Telefon:______________________________ Mobilni telefon:________________________________
Fax:_________________________________ Elektronski naslov:______________________________
Internetna stran:____________________________________________________________________
DRAFT

I Z J A V L J A M,
da se projekta udeležujemo na lastno željo in odgovornost ter da dovoljujemo objavo zgoraj
navedenih podatkov izključno za potrebe izvajanja projekta Houses – Poti podeželskih hiš, in sicer:
- V vseh marketinških publikacijah, ki se bodo izvajali tekom projekta
- V ozaveščevalnih dogodkih in gradivih projekta
- Aktivno sodelovanje pri načrtovanju celotne izvedbe novega turističnega produkta »Poti
podeželskih hiš«.
- Pripravljenost za nadaljnjo izvajanje turističnega produkta po koncu projekta.

Kraj in datum:_________________________

Podpis in Žig:_______________________

Sodelovanje pri aktivnostih projekta Houses ne predstavlja nobenih stroškov za izjavitelja.
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