Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām
2016 - 2020
CHRISTA ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kura mērķis ir aizsargāt
un saglabāt dabas un kultūras vērtības, kas veicina kvalitatīvas ilgtspējīgas reģionālās un nacionālās
politikas izveidošanu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī galamērķu attīstībai.
Vietejās, nacionālās, kā arī Eiropas līmenī dabas un kultūras mantojums ir ļoti svarīgs. Izprotot tā
daudzveidību un inovatīvi attīstot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrisma stratēģiju, tas var rezultēties ar
resursu efektīvu izmantošanu. Starptautiski sadarbojoties, ir nepieciešams turpināt attīstīt, ieviest un
uzraudzīt ilgtspējīga tūrisma politikas dokumentus.
Projekta mērķis is aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu
inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu,
izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt
politikas dokumentu izpratni, attīstīšanu un resursu palielināšanu četru gadu laikā no 2016. -2020. g.

Kultūras tūrisma attīstības pievienotās vērtības prioritārās tēmas: 4 I

Iedzīvināt nemateriālā kultūras
mantojuma tradīcijas
Interpretācijas iespējas –
komunikācijas process

Industriālais mantojums
Inovācijas un digitalizācijas

iespējas kultūras resursiem

Projektā paredzētie rezultāti

Projekta galvenās aktivitātes

Iesaistīto partneru darbinieku kapacitātes
uzlabošana palīdzēs darbā ar politikas dokumentiem

Kapacitātes veidošanai 4 starpreģionu tematiskie
darba semināri ar tehniskajām vizītēm 2016. - 2018. g.

Tūrisma un kultūras nozarēs uzlabot sadarbību
starp privāto un publisko sektoru

Darbinieku apmaiņas programmas 2016 -2018

Lai nodrošinātu ilgstpējīgu reģionu attīstību un
ietekmētu atbildīgos politikas veidotājus, tiks
uzlaboti 9 politikas dokumenti
Uzlabotie politikas dokumenti radīs pievienoto
vērtību citās Eiropas līmeņa iniciatīvās un struktuālo
fondu programmās

9 darbības plāni politikas veidotāju principu
attīstībai un ieviešanai
18 vietējas nozīmes, informācijas izplatīšanas
pasākumi 9 reģionos, 2016. -2018. g.
Projekta noslēguma konference 2019. gadā
Dalība Eiropas līmeņa pasākumos
Līdzdarbošanās aktivitātēs, kas tiek organizētas
2017. - Starptautiskais ilgtspējīga tūrisma gada un
2018. - Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros

Pafos Regional Board of Tourism
KIPRA
Projekta vadošais partneris

European Cultural Tourism Network
BEĻĢIJA
Projekta konsultants

Veneto Region
ITĀLIJA

es Tūrisma Asociācija
Vidzeme
LATVIJA

Region of Central Macedonia
GRIEĶIJA

Sibiu County Tourism Association
RUMĀNIJA

Region Västra Götaland
ZVIEDRIJA

County Council of Granada
SPĀNIJA

Burgas Municipality
BULGĀRIJA
Intermunicipal Community of Ave
PORTUGĀLE

www.interregeurope.eu/christa
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: ectn.info@gmail.com
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