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NETWORKING EVENT
Proiect “InTuTou – Inovare în Turismul Rural”
14 – 15 iulie 2015, Viena – Austria
În intervalul 14 - 15 iulie 2015 a avut loc în Austria o întâlnire a partenerilor proiectului
„InRuTou - Inovare în Turismul Rural” şi un eveniment de relaţionare organizat în cadrul aceluiaşi
proiect. Gazda evenimentului desfăşurat la Centrul Internaţional de la Viena al Organizației Națiunilor
Unite a fost Secretariatul Interimar al Convenţiei Carpatice (UNEP - Vienna).
Scopul evenimentului a fost de a dezvolta reţele follow-up ale proiectului în comunităţile pilot şi
evaluarea posibilităţii de a implica alţi parteneri şi ţări din Carpaţi sau din alte zone montane din Europa.
Discuţiile au vizat dezvoltarea unor noi idei de proiecte şi identificarea surselor potenţiale surse de
finanţare. Agenda evenimentului poate fi consultată accesând link-ul: http://inrutou.eu/wpcontent/uploads/2015/06/InRuTou-Networking-Event_Draft-Agenda.pdf
Unele idei şi direcţii de proiecte follow-up:
-

implicarea administraţiilor ariilor protejate în dezvoltarea turismului

-

practică şi educaţie inter-generaţională

-

stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor

-

industriile creative fundamentate prin prisma patrimoniului cultural

Evenimentul a fost deschis participanţilor interesaţi – organizaţii şi persoane implicate în
dezvoltarea durabilă, dezvoltarea turismului şi proiecte de antreprenoriat pentru tineri.
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Din partea ROMONTANA au participat d-nii Adrian-Radu REY și Andrei COCA (responsabili
cu implementarea activităților în România și dl. Cătălin URSACHE (lider de opinie și trainer în cadrul
grupului țintă al proiectului din România).
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Acest eveniment de relaţionare a urmat întâlnirii partenerilor din data de 14 iulie, dedicată în
totalitate evaluării activităţilor întreprinse în zonele pilot din Italia, Polonia, România şi Ucraina.
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Informaţii detaliate despre proiectul “InRuTou” pot fi găsite pe website-ul ROMONTANA www.romontana.org sau pe website-ul proiectului www.inrutou.eu.
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