
Proiect pentru animarea economica a microregiunilor, la Carta
Joi, 16 ianuarie, incepand cu ora 11, la Caminul Cultural din Carta se va desfasura prima intalnire din
cadrul unui proiect, initiat si coordonat de Consiliul Judetean Sibiu, ce isi propune sa anime viata
economica a celor cinci microregiuni ale judetului Sibiu (Ţara Oltului, Valea Hartibaciului, Marginimea
Sibiului, Ţara Secaselor si Valea Tarnavelor).
  
  Conform intentiilor exprimate de organizatori , tema intalnii este aceea de a propune o reflectie colectiva
pentru a aborda aceasta microregiune (Ţara Oltului) ca si zona de dezvoltare economica si de investitii,
atractiva si competitiva.
  
  Obiectivele principale propuse prin desfasurarea acestui proiect sunt: dinamizarea dialogului la nivelul
microregiunilor, realizarea diagnosticului economic al teritoriului, cresterea atractivitatii economice,
realizarea marketingului teritorial bazat pe valori si produse de excelenta. De asemenea, obiectivul
specific propus de organizatori este de a mentine si crea locuri de munca in mediul rural.
  
  La intalnirea de la Carta, precum si la actiunile similare ce se vor desfasura in celelalte patru
microregiuni ale judetului, vor participa atat structuri publice cat si private din teritoriu. Printre invitatii
permanenti, sunt: prefectul judetului Sibiu (sau reprezentantul acestuia), liderii de grup ai partidelor
politice reprezentate in Consiliul Judetean Sibiu, reprezentanti ai Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura Sibiu, Camerei Agricola, Agentiei de Mediu, administratiile siturilor " Natura 2000 ". Din
partea organizatorilor, vor participa diversi responsabili ai unor servicii ale Consiliului Judetean Sibiu
(Directia Proiecte, Strategii, Urbanism etc). Din Ţara Oltului au fost invitati la intalnire primarii
localitatilor, consilieri locali, GAL-uri, agenti economici, reprezentanti ai ocoalelor silvice, directorii
scolilor, medici, preoti, ONG-uri etc.
  
  Prin diverse tehnici de animare, moderatorul sesiunii va incerca sa afle de la participanti diverse
raspunsuri la intrebari si situatii concrete referitoare la microregiune. Astfel, reprezentantii domeniului
public din zona vor oferi informatii despre proiectele majore ale zonei, activitatile particulare sau
originale, cele mai raspandite meserii, problemele acute cu care se confrunta zona, industrii, antreprenori,
initiative ce exista in zona, resursele zonei care merita valorificare prioritara, facilitatile oferite
investitorilor existenti etc. De asemenea, participantii din domeniul privat vor fi " provocati " sa prezinte
care sunt punctele tari si slabe ale afacerilor pe care le au, facilitatile de care beneficiaza in aceasta
regiune, dificultatile cu care se confrunta etc.
  
  La fiecare intalnire din cadrul proiectului va exista un raportor, care va consemna subiectele evocate.
Acestea vor fi completate ulterior cu elemente din inregistrarea sesiunii, pentru a prezenta un raport
complet asupra problematicilor dezbatute.
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