ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής συνάντηση για την τουριστική αξιοποίηση του πολιτισμού διοργανώνει ο Δήμος
Αγιάς , στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο "Towards Excellence in
Cultural Tourism" (Για έναν ιδανικό πολιτιστικό τουρισμό) στις 4,5,6, Ιουνίου.
Ο Δήμος Αγιάς πάντα πρωτοπόρος συμμετέχει σε προγράμματα που καλλιεργούν και
αναπτύσσουν τη διεθνή συνεργασία σε θέματα αγροτικής οικονομίας , περιβάλλοντος,
πολιτισμού, τουρισμού.
Στο πρόγραμμα «Towards Excellence in Cultural Tourism" (Για έναν ιδανικό πολιτιστικό
τουρισμό) συμμετέχουν έξι εταίροι : Ελλάδα- Δήμος Αγιάς, Βουλγαρία- Δήμος Σαντάνσκι
,Σουηδία- Δήμος Χάριντα ,Ισπανία- Σάντα Κρούζ Τενερίφης, Ιταλία- Δήμος Σεπίνο , ΜάλταΈνωση Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συνοπτικά το πρόγραμμα αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό και στην προσπάθεια των
εταίρων να κάνουν βιώσιμο δίκτυο προώθησής του διατηρώντας τα τοπικά χαρακτηριστικά,
Κάθε εταίρος διοργανώνει μια 3μερη συνάντηση από την οποία προκύπτουν πληροφορίες
(τοπικά δεδομένα, πρακτικές, δυνατά-αδύνατα σημεία , στρατηγικές ανάπτυξης ,
προοπτικές κλπ.) στις οποίες δομείται το αντικείμενο και οι στόχοι του δικτύου.
Πιο συγκεκριμένα η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά έχει θέμα
«Πολιτιστικός Τουρισμός και Ενεργός Γήρανση». Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση του
προγράμματος ,ενώ έχουν προηγηθεί συναντήσεις στην Σουηδία και στην Ισπανία.
Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στον πολιτισμό , τον τουρισμό ,την ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισμού , τη συμβολή των ηλικιωμένων ως κύριο φορέα της άυλης
κληρονομιάς (παραδόσεις, ήθη, έθιμα), τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς με
αντικείμενο τον τουρισμό και τον πολιτισμό με ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
Το πρόγραμμα «Towards Excellence in Cultural Tourism" χρηματοδοτείται 100% από την
Ευρωπαική Ένωση , το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» Μέτρο 1,2, Δράση δίκτυο
«Αδελφοποιημένων πόλεων».
Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί:
- στην ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Εταίρων σχετικά με τη
διατήρηση της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς , την αξιοποίηση μέσω του
πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, να
διακρίνει και να προωθήσει τις περιοχές τους ως τουριστικούς προορισμούς στο πλαίσιο
της παγκοσμιοποίησης .
-στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών και προϊόντων για την προώθηση του
πολιτιστικού τουρισμού κάνοντας χρήση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
διατηρώντας την αυτοτέλεια και την ποικιλομορφία κάθε πολιτισμού.

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας
και η εφαρμογή των κοινών διακρατικών συνεκτικών στρατηγικών και μέτρων με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας και της προβολής της ευρωπαϊκής προσφοράς πολιτιστικού
τουρισμού
Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου δήμων,
πολιτιστικών οργανισμών, μικρών επιχειρήσεων και τουριστικών κέντρων, η προώθηση της
βιωσιμότητας , της ανταγωνιστικότητας και του σεβασμού των τοπικών ταυτοτήτων με την
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων , η ενίσχυση της αίσθησης της
ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη , με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών
τοπικών κοινοτήτων.
Ομάδα στόχος είναι οι δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, ΠΕΔ, πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ,
φοιτητές, νέοι, ηλικιωμένοι (ως φορείς κυρίως της άυλης κληρονομιάς), καλλιτέχνες,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολιτιστικοί και τουριστικοί οργανισμοί.

