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Bun venit la cea de-a cincea ediŃie
a buletinului informativ
al proiectului CHARTS
Numărul 5 – Decembrie 2014
În acest număr: * ConferinŃa Finală a proiectului în Grecia * Premiul CHARTS a fost acordat regiunilor Catalonia, Vidzeme şi Veneto
* Lansarea CARTEI a marcat începutul unei noi ere în turismul cultural durabil şi de patrimoniu * Participarea CHARTS la
evenimente internaŃionale şi locale * Mesaje din partea partenerilor
“Dragi prieteni şi cititori,
“StimaŃi parteneri,
Am fost foarte încântaŃi să găzduim
personalităŃi atât de distinse la ConferinŃa
Finală a proiectului CHARTS, organizată în
Septembrie 2014, în regiunea South Pelion.
Cu această ocazie, aş dori să mulŃumesc
tuturor participanŃilor care au contribuit la
îndeplinirea cu succes a obiectivelor
acestui proiect.
Regiunea noastră deŃine o istorie bogată şi o tradiŃie mitologică, remarcânduse Peninsula şi Muntele Pelion, reşedinŃa de vară a zeilor de pe muntele
Olimp şi patria centaurului Chiron – cel mai înŃelept dintre centauri.
De asemenea, regiunea este recunoscută atât pentru frumuseŃea plajelor, cât
şi pentru cătunele, arhitectura locală, vilele istorice, potecile pietruite, aleile,
satele de pescari, bucătăria tradiŃională, monumentele, muzeele populare,
mănăstirile şi bisericile, micile insule, fiind o destinaŃie ideală pe tot parcursul
anului.
A fost o onoare să fim coordonatorii proiectului CHARTS, să învăŃăm de la
ceilalŃi parteneri şi să promovăm împreună cultura noastră şi patrimoniul
pentru dezvoltarea turismului durabil.
Considerăm că am atribuit o semnificaŃie şi un conŃinut special idealurilor
europene şi aşteptăm cu nerăbdare să valorificăm concluziile şi rezultatele
obŃinute în cadrul proiectului CHARTS. Am beneficiat de cunoştinŃele, ideile şi
suportul partenerilor pentru dezvoltarea regiunii noastre şi suntem foarte
recunoscători tuturor celor care au contribuit la succesul acestui proiect.
Încheiem această călătorie în speranŃa continuării colaborării între toŃi
partenerii proiectului pentru implementarea concluziilor proiectului, ceea ce
presupune concentrarea eforturilor comune pentru dezvoltarea turismului
durabil în beneficiul cetăŃenilor şi al vizitatorilor noştri.”
Athanasios FLERIS
Viceprimar Regiunea South Pelion, Grecia
Partenerul Lider al proiectului CHARTS

Martie 2012
Argalasti, Regiunea South Pelion
Septembrie 2014
Neochori, Regiunea South Pelion
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Acesta este ultimul buletin informativ al proiectului
CHARTS şi un mesaj de bun rămas.
Am încheiat cel mai mare proiect de dezvoltare şi
promovare a turismului cultural care s-a
desfăşurat până acum, având un sentiment de
misiune îndeplinită – prin schimbul de
experienŃă între cei 14 parteneri în ceea ce
priveşte cele 12 Bune Practici referitoare la
gestionarea durabilă a culturii, patrimoniului şi
peisajului, sunt îmbunătăŃite politicile
regionale în domeniul implicării culturii şi a patrimoniului în dezvoltarea
turismului durabil. S-a creat astfel o importantă bază de informaŃii care va
putea fi utilizată şi după finalizarea proiectului.
Suntem încântaŃi nu doar datorită activităŃilor organizate şi a rezultatelor
obŃinute, dar şi datorită implicării şi a muncii depuse de partenerii proiectului
CHARTS.
În decursul celor 3 ani de implementare a proiectului am realizat mai mult decât
era planificat iniŃial şi toate obiectivele noastre au fost depăşite. Astfel, 85 de
reprezentanŃi ai partenerilor (în comparaŃie cu cei 65 planificaŃi iniŃial) au
beneficiat de schimbul de experienŃă în cadrul a 27 de evenimente organizate la
nivel interregional (comparativ cu cele 10 propuse iniŃial). Aproximativ 465 de
persoane (comparativ cu cele 280 planificate iniŃial) au participat la
evenimentele organizate în cadrul proiectului, din care 27 (comparativ cu cei 10
planificaŃi iniŃial) au provenit din afara parteneriatului. Partenerii au organizat 18
evenimente locale (în comparaŃie cu Ńinta propusă de 12), la care au participat
aproximativ 761 stakeholderi (comparativ cu cei 450 planificaŃi iniŃial). Partenerii
au promovat în mod activ realizările şi rezultatele proiectului la 20 evenimente
externe (comparativ cu Ńinta propusă de 5) în Bruxelles, Pafos, Colmar,
Luxemburg, Palma de Mallorca, Barcelona, Napoli, FlorenŃa, Bologna şi chiar în
afara Europei: în Manama, Bahrain - Capitala Turismului Arab 2013.
Proiectul CHARTS a fost prezentat la 9 târguri de turism internaŃionale din
Londra, Berlin, Milano, Bruxelles, Riga, Bucureşti, Nicosia, Dublin şi Salonic.
Acest proiect a reunit trei Capitale Culturale Europene (Sibiu 2007, Riga 2014,
Pafos 2017) şi 1 oraş candidat (Burgas 2019) şi a acoperit 12 Situri din
Patrimoniul Mondial UNESCO din 8 Ńări.
Pentru prima dată în istoria Europei, în cadrul proiectului a fost organizată o
competiŃie: Premiul CHARTS pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului
Cultural în Europa, care, în următorii ani, va fi organizată anual de către
ReŃeaua Europeană de Turism Cultural (ECTN).
Partenerii proiectului au realizat toolkit-uri despre bunele practici pentru a fi
utilizate de către destinaŃiile interesate, au transferat anumite bune practici în
regiunile lor şi au întocmit Planuri de Implementare pentru următorii 10 ani.
Proiectul CHARTS a marcat o nouă eră în dezvoltarea şi promovarea turismului
cultural şi de patrimoniu în UE prin realizarea „CARTEI THESSALIA”.
A fost o onoare şi o plăcere să lucrez alături de Partenerii proiectului CHARTS!
Aş dori să profit de această oportunitate pentru a-mi exprima recunoştinŃa faŃă
de dumneavoastră şi să vă urez tuturor mult succes în activitatea dvs.!
Aştept cu nerăbdare să mai colaborăm în diverse proiecte din domeniul
implicării culturii şi a patrimoniului în dezvoltarea turismului durabil!”

www.charts-interreg4c.eu

Ieva Treija, Manager de Comunicare
Unitatea de Management şi Coordonare a proiectului CHARTS
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CONFERINłA FINALĂ A PROIECTULUI CHARTS ÎN GRECIA
Atena, Volos, Agria, Regiunea Thessalia,
Grecia, 9 – 15 Septembrie 2014
ConferinŃa Finală “Implicarea Culturii şi a
Patrimoniului în Dezvoltarea Turismului
Durabil” a fost organizată de către ECTN –
ReŃeaua Europeană de Turism Cultural, în
strânsă colaborare cu OrganizaŃia NaŃională
de Turism din Grecia, Municipalitatea Regiunii
South Pelion şi Universitatea din Thessalia.
Obiectivul acestui eveniment a fost acela de a
se prezenta realizările, beneficiile şi rezultatele
activităŃilor desfăşurate de către regiunile şi destinaŃiile partenere în
cadrul proiectului CHARTS, în ceea ce priveşte schimbul de experienŃă a
celor 12 teme de bune practici identificate şi a soluŃiilor pentru un turism
durabil şi competitiv.
Acest eveniment s-a desfăşurat sub auspiciile Ministerului Culturii şi
Turismului din Grecia.
În cadrul conferinŃei au fost abordate diferite aspecte referitoare la
perspectivele sustenabilităŃii şi au fost identificate o serie de provocări
specifice şi exemple relevante de acŃiuni la nivelul regiunilor partenere.
În calitate de vorbitori au fost invitaŃi reprezentanŃi ai instituŃiilor Uniunii
Europene, DG Întreprinderi și Industrie, Unitatea pentru Instrumente
Turistice și Culturale, ai Secretariatului Tehnic Comun al INTERREG
IVC, ai reŃelei NECSTouR, ai organizaŃiei Europa Nostra, precum şi
experŃi externi, cadre universitare şi specialişti de la Universitatea Grigol
Robakidze, Şcoala de Afaceri şi Management (Georgia), Institutul
Tehnologic - Departamentul de Turism şi Management din Salonic
(Grecia), Proiectul SEEMORE – ConsorŃiul de Transport din Mallorca
(Spania), compania Questlayer (Grecia) şi organizaŃia CarpatBike
(România).
De asemenea, conferinŃa a oferit oportunitatea de a fi analizată
modalitatea prin care regiunile şi destinaŃiile ar putea iniŃia şi sprijini
dezvoltarea turismului durabil în Europa prin implicarea culturii şi a
patrimoniului (inclusiv cultura contemporană şi patrimoniul natural); care
este rolul Culturii, a Patrimoniului şi a Turismului Durabil în depăşirea
crizei economice şi financiare, şi modul în care Cultura, Patrimoniul şi
Turismul Durabil pot contribui la “Economia ExperienŃei”.
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Lubomira HROMKOVA, şeful UnităŃii pentru Instrumente Turistice şi
Culturale a DG Întreprinderi şi Industrie din Comisia Europeană, a
trimis un mesaj video participanŃilor la ConferinŃa Finală a proiectului
CHARTS: http://www.charts-interreg4c.eu/events/closing-conference/
Akos SZABO, OfiŃer de Proiect în cadrul Secretariatului Tehnic Comun
al Programului INTERREG IVC a prezentat situaŃia actuală şi
perspectivele de dezvoltare în ceea ce priveşte Cooperarea
Interregională la nivelul UE şi a evidenŃiat platformele de studiere a
politicilor ce vor sprijini administraŃiile de la nivel regional şi local să
devină mai eficente în planificarea şi implementarea politicilor şi a
programelor de dezvoltare regională, în special programele fondurilor
structurale.
Miltiades LAZOGLOU, Reprezentantul organizaŃiei Europa Nostra din
Grecia a prezentat proiectul ENtopia – cel mai nou program al
organizaŃiei care a fost realizat cu scopul de a crea o reŃea paneuropeană de aşezări tradiŃionale din diferite zone cu o populaŃie mai
mică de 15.000 locuitori.
Sandra de PUIG, Reprezentantul Secretariatului Permanent al reŃelei
NECSTouR a expus activitatea NECSTouR în domeniul turismului
durabil.
În cadrul ConferinŃei Finale a avut loc şi ceremonia de decernare a
Premiului CHARTS 2014 pentru “DestinaŃia Turistică Culturală
Durabilă”, precum şi prezentarea şi adoptarea CARTEI CHARTS
"Culture and Heritage Added Value to Regional Policies for Tourism
Sustainability". Carta va fi lansată în octombrie 2014 la Bruxelles
pentru instituțiile UE (Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor,
Parlamentul European), ca o bază pentru continuarea cooperării
interregionale, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectului
CHARTS în întreaga Europă.
ConferinŃa a fost combinată cu vizite de studiu pre şi post-ConferinŃă şi
a reprezentat un eveniment de referinŃă pentru Turismul Cultural în
Europa.
InformaŃii Suplimentare despre evenimentele, prezentările şi concluziile
conferinŃei: http://www.charts-interreg4c.eu/events/closing-conference/

www.charts-interreg4c.eu
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Premiul CHARTS a fost acordat Regiunilor Catalonia, Vidzeme şi
Veneto
Câştigătorii Premiului CHARTS au fost anunŃaŃi la ceremonia de
decernare organizată în cadrul ConferinŃei Finale a proiectului, în data
de 12 Septembrie 2014.
În această competiŃie s-au înscris un număr de 27 de destinaŃii din 11
Ńări europene (prima ediŃie a premiului fiind astfel considerată un
succes), pentru a-şi promova realizările şi rezultatele din domeniul
turismului, cu accent pe contextul local şi regional.
CompetiŃia a demonstrat în mod evident interesul manifestat faŃă de
realizările şi rezultatele soluŃiilor creative obŃinute în domeniul turismului
cultural şi a evidenŃiat faptul că turismul cultural trebuie să fie durabil şi
promovat mai intens datorită dificultăŃilor existente în prezent, în special
combaterea şomajului şi transformarea şi adaptarea resurselor şi a
soluŃiilor la noile realităŃi.

CompetiŃia a fost lansată în cadrul Târgului InternaŃional de Turism “World
Travel Market” organizat la Londra în Noiembrie 2013, fiind promovat de
către partenerii proiectului la diferite târguri de turism din Europa BaltTour 2014 din Riga, BIT 2014 din Milano, ITB 2014 din Berlin, Târgul
de Turism al României din Bucureşti 2013, 2014 şi la alte evenimente
externe.
Acest concurs va fi organizat în viitor de către ReŃeaua Europeană de
Turism Cultural (ECTN), cu scopul de a menŃine concurenŃa între
destinaŃii europene în ceea ce priveşte promovarea Turismului Cultural,
ca o moştenire a proiectului CHARTS.
InformaŃii Suplimentare:
http://www.charts-interreg4c.eu/events/charts-award-2014/

Comisia de decernare a stabilit câştigătorii primei ediŃii, în funcŃie de
realizările şi rezultatele lor în domeniul turismului cultural, astfel: Locul
1: “Drumul lui Iacob”, în Catalonia, Spania, Locul 2: “Oraşul
Limbaži” în Regiunea Vidzeme, Letonia; Locul 3: “Oraşul Cittadella”
din Veneto, Italia.
Premiul CHARTS s-a bazat pe o competiŃie organizată la nivelul
destinaŃiilor din Europa care a vizat cele 12 Bune Practici identificate la
nivelul proiectului CHARTS.

Lansarea Cartei a marcat începutul unei noi ere în turismul
cultural şi de patrimoniu
Unul dintre principalele rezultate ale proiectului, CARTA, reprezintă o
declaraŃie a celor mai importante principii, caracteristici, concluzii şi
recomandări privind bunele practici, cu scopul de a încuraja politicile şi
acŃiunile referitoare la turismul durabil şi responsabil în Europa, şi nu
numai, prin implicarea turismului cultural şi a patrimoniului.
Parteneriatul Proiectului a lansat CARTA pentru “Culture & Heritage
Added-value to Regional policies for Tourism Sustainability”, în data de
9 Octombrie 2014, la Bruxelles, în cadrul manifestării “Zilele PorŃilor
Deschise – a 12-a ediŃie a Săptămânii Europene a Regiunilor şi
Oraşelor”. Evenimentul a reunit reprezentanŃi ai DirecŃiilor Comisiei
Europene (Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie,
Unitatea pentru Instrumente Turistice şi Culturale), ai Comitetului
Economic şi Social European, Comitetului Regiunilor, Parlamentului
European, Institutului European pentru Itinerare Culturale (Proiect
INTERREG IVC CERTESS, Luxemburg), ai FederaŃiei Europene de
Ciclism, precum şi alŃi stakeholderi şi organisme culturale.
Lubomira Hromkova, şeful UnităŃii pentru Instrumente Turistice şi
Culturale a DG Întreprinderi şi Industrie, a prezentat evoluŃiile
înregistrate în domeniul turismului european şi transpunerea lor în
practică.

CARTA THESSALIA cuprinde cele 12 bune practici examinate şi
documentate în cadrul proiectului CHARTS, dar propune, şi alte acŃiuni
referitoare la: Mobilizarea Voluntarilor, Turismul Religios şi de
Pelerinaj, Turismul de Patrimoniu Industrial, FacilităŃi de Interpretare
a Patrimoniului, Patrimoniul Cultural Intangibil, Mobilitate Durabilă şi
Accesibilitate, Industrii Creative şi Culturale, Economia ExperienŃei,
Digitalizare şi Inovare în Turismul Cultural şi Durabil.
Această CARTĂ a fost prezentată anterior şi discutată în cadrul
ConferinŃei Finale a proiectului CHARTS în data de 12 Septembrie 2014,
cu clarificările, modificările, îmbunătăŃirile şi completările ulterioare.
Documentul este supus unei consultări publice, varianta finală a CARTEI
urmând a fi publicată în curând, marcând astfel o nouă eră în dezvoltarea
durabilă şi în promovarea turismului cultural şi de patrimoniu în Europa şi
în afara graniŃelor ei.
Evenimentul a fost organizat de către ReŃeaua Europeană de Turism
Cultural (ECTN).
InformaŃii Suplimentare: http://www.charts-interreg4c.eu/events/thessaliacharter/

Consultarea Publică
a CARTEI THESSALIA este DESCHISĂ!
Consultarea publică se realizează prin intermediul
unui chestionar care este diponibil on-line pe site-ul:
http://www.charts-interreg4c.eu/events/thessaliacharter/
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Participare CHARTS la Evenimente InternaŃionale şi Locale
Euromeeting 2014

Forumul European de Turism
2014
Napoli, Italia
30-31 Octombrie 2014

În conformitate cu planul de lucru
al proiectului,
Coordonatorul
proiectului,
Dl.
M.
VOUGIOUKAS, Managerul de
Comunicare, Dna. I.TREIJA şi
Preşedintele ECTN, Dl. K.CHALEVAS au participat la Forumul European
anual privind Turismul care a pus accentul pe sinergiile între cultură şi turism
care pot să favorizeze creşterea sustenabilă prin crearea de locuri de muncă;
au avut loc sesiuni paralele şi discuŃii interactive privind Digitalizarea şi
Inovarea în Turism, Mobilitatea Durabilă şi Accesibilitatea, Formarea şi
EducaŃia în Turism şi AcŃiunile de Promovare a Europei ca DestinaŃie
Turistică. Evenimentul a fost organizat de către PreşedinŃia Italiană a
Consiliului Uniunii Europene cu sprijinul Comisiei Europene şi a reunit factori
de decizie de la cel mai înalt nivel ministerial şi internaŃional. Pe parcursul
celor două zile ale evenimentului au fost promovate rezultatele proiectului
CHARTS în strânsă legătură cu Agenda UE.
Informatii Suplimentare:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7701

ConferinŃă Locală în Regiunea
Vidzeme
Valmiera, Letonia
5 Noiembrie 2014

AsociaŃia de Turism Vidzeme (VTA)
a organizat o conferinŃă locală, cu
participarea reprezentanŃilor massmedia, cu scopul de a prezenta
rezultatele activităŃii asociaŃiei în perioada primăvara 2012 – toamna 2014 şi
beneficiile pentru regiune. Acest eveniment a avut loc ca urmare a celor 11
întâlniri locale organizate ca o platformă între VTA şi stakeholderi privind
schimbul de experienŃă în cadrul proiectului CHARTS.
La eveniment au participat 60 stakeholderi regionali din cadrul MunicipalităŃilor
din Vidzeme, Universitatea de ŞtiinŃe Aplicate din Vidzeme, precum şi alte
persoane interesate. A fost prezentat principalul rezultat al proiectului – Planul
de Implementare privind AcŃiunile din Domeniul Culturii şi al Patrimoniului
pentru Dezvoltarea Turismului Durabil în Nordul Letoniei, care a fost elaborat
de VTA, punându-se accentul pe analizele bunelor practici ale celorlalŃi
parteneri din cadrul proiectului.

FlorenŃa, Italia
26-27 Noiembrie 2014

ReŃeaua Europeană de Turism
Cultural (ECTN) a participat, în
numele proiectului CHARTS, la a
12-a ediŃie a evenimentului Euromeeting 2014, consacrată “Turismului
Durabil, Provocări şi OportunităŃi în Perioada de Programare 2014 - 2020”.
Evenimentul, organizat de către Regiunea Toscana în colaborare cu
reŃeaua NECSTouR, s-a concentrat pe compararea regiunilor europene în
ceea ce priveşte proiectele şi activităŃile de turism durabil, consolidarea
patrimoniului cultural şi promovarea turismului.

Evenimentul de lansare
al Programului
INTERREG EUROPE –
Europe, let’s cooperate!
Bologna, Italia
2-3 Decembrie 2014

Coordonatorul proiectului,
Dl. M. VOUGIOUKAS şi
Managerul de Comunicare,
Dna. I.TREIJA au participat
activ la Forumul de
Cooperare Interregională – evenimentul de lansare al noului program
INTERREG EUROPE organizat de Secretariatul Tehnic Comun al
programulul INTERREG IVC. În cadrul acestui eveniment au fost
prezentate realizările programului anterior INTERREG IVC precum şi
rezultatele celor mai bune proiecte realizate în cadrul acestui program. Un
interes aparte a fost acordat oportunităŃilor de căutare de parteneri pentru
colaborări viitoare, generarea ideilor de proiecte şi posibilităŃilor de
realizare a reŃelelor pentru capitalizarea rezultatelor proiectului.
ReprezentanŃii proiectului CHARTS s-au axat pe Turismul de Patrimoniu
Industrial, FacilităŃi de Interpretare a Patrimoniului, Patrimoniul Cultural
Intangibil, Industriile Creative, precum şi Digitalizare şi Inovare.
La acest eveniment au participat 800 persoane implicate în formularea
politicilor şi profesionişti din toată Europa din cele 4 domenii selectate
pentru noul program INTERREG EUROPE: cercetare şi inovare,
competitivitatea IMM-urilor, economie bazată pe emisii reduse de carbon,
protecŃia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor. Sesiunile plenare au
fost difuzate în direct (video-streaming), evenimentul online fiind astfel
urmărit de peste 1.000 de persoane.
InformaŃii Suplimentare: www.interreg4c.eu/europecooperates/overview

World Travel Market 2014
Londra, Marea Britanie
3-6 Noiembrie 2014

În data de 5 noiembrie 2014, la Londra,
parteneriatul proiectului CHARTS a
participat, pentru a doua oară, la
principalul eveniment global pentru
industria turismului - „Ziua Mondială a Turismului Responsabil”, organizat în
cadrul Târgului InternaŃional de Turism “World Travel Market”, având propriul
stand în colaborare cu OrganizaŃia NaŃională de Turism din Grecia – GNTO.
În cadrul evenimentului au fost diseminate rezultatele proiectului şi au fost
stabilite noi contacte cu diverse destinaŃii şi cu alte reŃele semnificative pentru
promovarea şi dezvoltarea turismului cultural în viitor.
WTM 2014 a înregistrat un număr de 98.426 vizitatori şi 51.965 delegaŃii.
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De la ENPI la ENI: ConferinŃa
NextMED
Roma, Italia
12 Decembrie 2014

Coordonatorul proiectului, Dl. M.
VOUGIOUKAS şi Managerul de
Comunicare, Dna. I.TREIJA au participat la seminiarul de informare privind
noul program de cooperare transfrontalieră ENI 2014-2020 al bazinului
Mării Mediterane, pentru a valorifica rezultatele proiectului CHARTS
privind turismul durabil şi patrimoniul cultural. Evenimentul a evidenŃiat
realizările cooperării transfrontaliere în regiunea Mediteranei, precum şi
provocările viitoare din cadrul Instrumentului European de Vecinătate (ENI)
prin realizarea unui parteneriat euro-mediteranean consolidat. ParticipanŃii
au avut oportunitatea de a-şi îmbogăŃi cunoştinŃele în domeniul strategiei,
obiectivelor şi a priorităŃilor noului Program ENI CBC Bazinul Mării
Mediterane. ExpoziŃia din cadrul evenimentului a oferit o “călătorie” printre
cele 95 proiecte finanŃate prin Programul ENPI CBC Med 2007-2013.
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Mesaj din partea Cadw, Departamentul de Istorie din cadrul Guvernului łării Galilor, Marea Britanie:
“Au trecut 2 ani de la primul workshop organizat la Conwy, la care au participat atât reprezentanŃi ai
partenerilor proiectului, cât şi prieteni din nordul łării Galilor, timp în care am realizat ce a însemnat acest
proiect pentru regiunea noastră. Am învăŃat foarte multe lucruri, dar unul dintre cele mai importante a fost
metoda „Cartografierii EmoŃionale” (engl. Emotional Mapping), prezentată de regiunea Vastra Gotaland – a
încurajat o nouă abordare de interpretare la Caernarfon, cel mai important castel medieval din łara Galilor,
şi cel mai important, în vara anului 2014, un număr semnificativ de custozi din Cadw au fost instruiŃi şi
încurajaŃi să utilizeze această tehnică de angajare a stakeholderilor pentru îmbunătățirea calității produselor
și serviciilor oferite. De asemenea, abordarea suedeză privind accesibilitatea a fost remarcată.
La rândul lor, reprezentanŃii łării Galilor au fost încântaŃi să împărtăşească informaŃii, să organizeze vizite de
studiu şi să ofere prezentări referitoare la diverse teme: Schimbări Climatice, Accesibilitate la Patrimoniu,
Sensul Locului, Patrimoniul Feroviar, Criterii de Calitate şi Turism Comunitar.
Având în vedere că ne apropiem de finalul proiectului, am elaborat o cercetare referitoare la impactul pe care l-a avut Cadw prin acest proiect asupra
stakeholderilor şi a colaboratorilor, iar rezultatele au fost foarte pozitive – pentru noi acest este foarte important şi ne bucurăm să ştim că efortul nostru a fost
apreciat.”

Mesaj din partea USERLA (Uniunea AutorităŃilor Locale din Regiunea Sud-Est), Bulgaria:
“Pentru Uniunea AutorităŃilor Locale din Regiunea Sud-Est (USERLA), ultimele şase luni ale proiectului CHARTS s-au dovedit a
fi foarte benefice, din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, ConferinŃa Finală a proiectului din Regiunea South Pelion a avut o mare importanŃă pentru USERLA, din punct
de vedere al sintetizării şi evidenŃierii rezultatelor proiectului. Evenimentul a oferit, de asemenea, o perspectivă clară asupra
planurilor de viitor referitoare la identificarea şi dezvoltarea de noi proiecte în cadrul parteneriatului.
În al doilea rând, a fost realizat Planul de Dezvoltare Durabilă a MunicipalităŃilor din Burgas, Sliven, Stara Zagora şi Yambol în
cadrul Planificării Strategice a Regiunii Sud-Est 2014 – 2024 în domeniul turismului cultural şi de patrimoniu.
Şi în ultimul rând, dar nu cel din urmă, am reuşit să realizăm o activitate suplimentară în cadrul proiectului CHARTS, care
corespunde priorităŃilor acestui proiect – Ghidul Turistic al Culturii şi Patrimoniului Istoric din Regiunea Sud-Est, care
promovează siturile patrimoniale, obiceiurile şi tradiŃiile locale, muzeele, obiectivele naturale, activităŃile de agrement pentru
turişti şi vizitatori, din cele 4 municipalităŃi componente ale Regiunii Sud-Est din Bulgaria.
În concluzie, participarea noastră ca partener în cadrul proiectului CHARTS a reprezentat o oportunitate pentru stimularea
dezvoltării şi promovării turismului cultural şi de patrimoniu pe teritoriul regiunii Sud-Est din Bulgaria.”

Mesaj din partea Regiunii Västra Götaland, Suedia:
“Efectul direct al proiectului CHARTS - şi noile perspective şi experienŃe ale regiunilor noastre partnere prin
aplicarea metodei Dl. Bo Bergman pentru îmbunătăŃirea continuă a calităŃii produselor şi serviciilor oferite, au
determinat Comitetul Afacerilor Culturale din Regiunea Västra Götaland să intensifice acŃiunile în acest domeniu.
Noi resurse şi informaŃii au fost puse la dispoziŃia stakeholderilor, iar în cadrul organizaŃiei Västarvet (cea mai mare
fundaŃie din Suedia pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural) a fost înfiinŃat un nou departament care
vizează instituŃiile culturale, destinaŃiile turistice şi municipalităŃile regiunii Västra Götaland şi care va reprezenta
deopotrivă o resursă naŃională şi o resursă interregională europeană pentru dezvoltarea tehnicilor şi a
instrumentelor de îmbunătăŃire a calităŃii.
Este foarte îmbucurător faptul că avem posibilitatea de a vedea deja rezultatele proiectului CHARTS la nivel local,
politicienii de la nivel regional fiind încurajaŃi să adopte anumite măsuri în domeniul turismului durabil şi al patrimoniului cultural, având în vedere succesul
deja dovedit al bunelor practici identificate, precum şi îmbunătăŃirile sugerate de łara Galilor şi de ceilalŃi parteneri din Europa.”

Mesaj din partea Regiunii Polis Chrysochous, Pafos,
Cipru, Dl. Primar Aggelos Georgiou:
“Acest proiect, este fără îndoială,
foarte important. Prin intermediul
workshop-urilor organizate în
cadrul proiectului am avut
posibilitatea de a stabili contacte
pe plan european, ceea ce
reprezintă o cerinŃă importantă
pentru integrarea europeană şi pentru crearea unei societăŃi
europene multiculturale. De asemenea, Pafos a acumulat cunoştinŃe
în diverse domenii referitoare la dezvoltarea şi promovarea turismului
cultural. Turismul reprezintă sectorul cel mai important şi profitabil al
economiei, fiind foarte cunoscute efectele benefice ale acestuia
asupra dezvoltării Ńărilor, mai ales a celor mediteraneene. În pofida
dificultăŃilor actuale cauzate de criza economică, Pafos a reuşit să
consolideze economia locală şi naŃională, oferind comunităŃilor
perspective pentru dezvoltarea durabilă.”
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Mesaj din partea Regiunii Vidzeme, Letonia, Dl. Primar al
MunicipalităŃii Ergli, Guntars Velcis:
“Cele 10 municipalităŃi ale regiunii
Vidzeme, membre în cadrul proiectului
CHARTS au avut oportunitatea
excelentă de a învăŃa, de a-şi împărtăşi
experienŃa în domeniu culturii şi
patrimoniului, precum şi de adopta, la
nivel local, cele mai bune practici
existente la nivelul celorlalte regiuni
participante la proiect.
Acest transfer de bune practici va contribui la promovarea şi protejarea
culturii şi a patrimoniului, la crearea de noi locuri de muncă în turism, va
îmbunătăŃi condiŃiile de mediu, va atrage noi vizitatori şi va implica toŃi
stakeholderii şi alte persoane interesate în planificarea, conservarea şi
protecŃia mediului la nivel regional, naŃional şi european.
De asemenea, lecŃiile învăŃate în cadrul proiectului CHARTS ne vor
permite efectuarea unei pregătiri mai temeinice pentru următoarea
perioadă de programare şi vor contribui la Strategia Europa 2020.
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UrmăriŃi-ne în continuare activitatea pe:

CHARTS project

CHARTS2014

CHARTS project INTERREG IVC

HaideŃi să valorificăm împreună rezultatele
noastre pentru Dezvoltarea Turismului Cultural
European şi de Patrimoniu!
Leaflet proiect CHARTS (în Engleză) în format pdf link
Leaflet proiect CHARTS (în Română) în format pdf link
Regiunea Vidzeme (Nordul Letoniei) - Harta Turismului Cultural
în format pdf link
Harta Rutei „The Dry Stone Trail (GR221), Mallorca” în
format pdf link
Newsletter 1 în Engleză link Newsletter 1 în Catalană link
Newsletter 2 în Engleză link
Newsletter 3 în Engleză link
Newsletter 4 în Engleză link

Web-based Toolkits pentru DestinaŃiile Turistice Culturale link
Planurile de Implementare link

DescărcaŃi şi diseminaŃi buletinele informative şi documentele
proiectului de pe site-ul nostru oficial

Pentru mai multe informaŃii consultaŃi şi:
Programul INTERREG IVC 2007-2013: http://www.interreg4c.eu/
Fondul European de Dezvoltare Regională: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
Managementul şi coordonarea proiectului: EuroTrans Consulting Ltd., Koumoundourou 61, Volos 38221 Greece, Tel.+30242107627

Cu sprijinul:
CONTACT:

www.uth.gr/en

Coordonator Proiect, Manos Vougioukas, e-mail: charts_mcu@ymail.com
Manager de Comunicare, Ieva Treija-Moraitis, e-mail: charts.mcu.ieva@gmail.com skype: ievy777
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