
Avrig - lider al proiectului european \&quot;CultTour \&quot;

   Prin proiectul " CultTour- Patrimoniul cultural ca punct de interes major in dezvoltarea turismului
sustenabil " conducerea administrativa a Avrigului isi propune sa dezvolte o strategie pentru protectia si
valorificarea mostenirilor culturale (arhitectura, parcuri, resedinta de vara a baronului Samuel von
Brukenthal, muzeul Gheorghe Lazar si intregul oras natal memorial), dandu-le astfel o folosinta moderna
in turismul national si european. De asemenea, proiectul mai are printre obiective si dezvoltarea politicii
de comunicare si de distributie, care sa faca cunoscute ofertele deja existente si sa ajute la promovarea si
comercializarea lor, analizarea situatiei fortelor de munca, precum si promovarea, calificarea si
perfectionarea personalului de specialitate necesar diferitelor forme de turism aflate in proces de
dezvoltare, definirea si formarea unei destinatii turistice atractive, mult diversificate in oferte, de interes
international, in aceasta parte a Europei de Est, dezvoltarea unei economii eficiente si durabile, capabile
sa ofere si o reala stabilizare a fortei de munca in plan local, crearea unei structuri de formare superioara a
celor implicati in acest domeniu.  
  
  

   Dupa ce a fost parcursa prima faza, intermediara, a proiectului, urmare a evaluarilor facute,
responsabilii din cadrul Comisiei Europene si-au dat acordul pentru ca proiectul " CultTour " sa treaca in
cea de-a doua faza, cea de implementare. Competitia pentru accesarea celei de-a doua etape a fost
deosebit de dura, dintr-un total de 588 de proiecte depuse initial, fiind primite spre implementare doar 21.
 
  
  

   in urma cu putin timp, managerul de proiect, Doina Luca, a participat la intalnirea partenerilor lider ai
tuturor proiectelor aprobate pentru aceasta faza. intalnirea s-a desfasurat in capitala Ungariei, Budapesta,
si a fost organizata de Secretariatul General al Programului INTERREG IV B, SEE(Sud Estul Europei).
Cu acest prilej, au fost lamurite principalele aspecte referitoare la managementul financiar si de proiect,
s-a semnat Contractul de Finantare, au fost stabilite reguli de implementare si raportare a proiectului (in
acord cu noile Directive Europene).  
  
  

   Valoarea totala a proiectului CultTour este de 2672360 euro, din aceasta suma orasului Avrig
revenindu-i 375000 euro. Proiectul va fi finantat din fonduri europene, nerambursabile (85%), bugetul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (13%) si bugetul local (2%).  
  
  

   Durata de implementare a proiectului este de 36 luni (2011-2013).  
  
  

   La finalul perioadei de implementare, partenerii proiectului spera sa realizeze implementarea unor
cazuri pilot (prin care se vor ilustra cele mai bune practici de integrare a patrimoniului cultural in initierea
unui turism sustenabil), diverse studii de fezabilitate si baze de date ale grupurilor tinta, mecanisme de
monitorizare si procese de evaluare, crearea unei retele publice de operatorii implicati, precum si
promovarea unor sisteme sustenabile de transport si servicii.  
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   Informatiile ne-au fost oferite de managerul de proiect, Doina Luca, inspector si coordonator Programe
Transnationale- Biroul Proiecte cu Finantare Internationala, Primaria orasului Avrig.  
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