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Obiectiv global 
 
Obiectivul principal al proiectului este crearea unei retele europene a ariilor si 
regiunilor bogate din punct de vedere spiritual si al mostenirii si traditiilor culturale. 
Reteaua va lega teritorii din Umbria (Italia), o regiune cunoscuta ca „taramul sfintilor” 
pentru uimitoarea ei mostenire religioasa (Assisi este a doua destinatie religioasa din 
Italia, dupa Roma), dar si ca „regiune a linistii”, vazuta ca o valoare colectiva, un 
teritoriu unde asocierea cu evocarea sentimentelor spirituale, contemplarea naturii si 
placerea unui mediu neatins este foarte puternica; Marche (Italia), a carei 
concentratie de „locuri sacre” este una dintre cele mai mari din Italia si unde exista 
una dintre cele mai bogate mosteniri de arta religioasa romanica din Europa; 
Regiunea Nord-Est (Romania), o regiune faimoasa pentru manastirile pictate din 
Bucovina, datand din secolele XV-XVI si Thessalia (Grecia), unde, in secolul XIV, au 
fost construite si dezvoltate faimoasele meteorisa monastiria (manastiri construite pe 
varful stancilor). Asadar, acest itinerar ideal va merge pe urmele traditiilor catolice si 
ortodoxe legand arii si regiuni central, est si sud europene, a caror identitate este 
strans legata de mostenirea lor spirituala si culturala.  
 
Obiective specifice 
 
Proiectul va desfasura activitati pentru atingerea a doua obiective largi:  

• cresterea gradului de constientizare in randul populatiei locale asupra 
mostenirii lor culturale, vazuta ca o piatra de temelie  a identitatii regionale si 
nationale, prin diseminarea de informatii, pentru a crea un model de crestere 
si management a patrimoniului cultural si spiritual, care este acceptat si 
impartasit de teritoriu, vazut ca principalul sau pazitor. 

• atragerea de grupuri turistice avizate in regiunile implicate, prin crearea de 
„pachete” orientate asupra aspectelor spirituale si culturale ale acestor zone 
europene si conectate intre ele printr-o retea tematica numita „Drumuri 
Spirituale Europene”. Reteaua, sustinuta de instrumente IT, va putea oferi 
turistilor in cautarea de destinatii spirituale (oricare ar fi motivatia lor, atat 
religioasa cat si laica) toate informatiile necesare, impreuna cu link-uri catre 
tarile partenere care pot oferi servicii similare. 

In acest fel, va fi posibila reunirea unor arii in Europa care, desi diferite si departate 
din punct de vedere geografic, sunt totusi ideal unite de o tema culturala puternica, si 
care vor putea conta pe un schimb continuu de experiente, activitatii si exemple de 
buna practica. In cele din urma, reteaua va servi drept catalizator al tuturor regiunilor 
din zonele Europene (atat tari membre cat si tari din afara UE), care vor fi interesate 



sa se alature retelei intr-o a doua etapa, contribuind cu experienta si traditiile lor 
spirituale la proiectul original: o implicare a religiilor Islamica, Ebraica si altor 
confesiuni Crestine (protestanta) va fi urmarita activ. 
 
Descriere 
 
Proiectul vizeaza urmatoarele activitati: 

• Cercetari privind conditiile de atragere a fluxurilor turistice in ariile implicate, cu 
scopul de a realiza o descriere completa, cu inregistrari a resurselor locale si o 
vedere de ansamblu a ceea ce are de oferit proiectului fiecare regiune, din 
punct de vedere cultural. Cercetarile vor lua in considerare date turistice 
(privind cererea, oferta si potentialul turistic, impreuna cu fluxurile turistice etc), 
dar se vor realiza si studii istorice si culturale care se vor concentra pe relatiile 
specifice dintre patrimoniul spiritual si teritoriu. 

• Coordonarea unui studiu de marketing pentru a corela imaginea generala si a 
evidentia caracteristicile specifice ale zonelor, unde aspectele legate de 
religie, cultura si natura vor fi integrate si intensificate. Strategia de marketing 
va servi la consolidarea atractiei ariilor si definirea modalitati plasarii lor cat 
mai eficiente pe piata. Ariile „Drumuri Spirituale” ale partenerilor vor fi 
identificate printr-un logo comun, care va fi coerent cu cercetarile si analiza de 
marketing realizate;  logo-ul se va baza pe specificatiile comune si criteriile 
minime pe care fiecare arie trebuie sa le satisfaca pentru a face parte din 
retea: acesta va fi creat ca si valoare adaugata la strategia de marketing si ca 
o modalitate de a crea o legatura stabila intre toti partenerii. 

• Organizarea de seminmarii si intalniri de instruire, informare si crestere a 
gradului de constientizare pentru implicarea in proiect a unui parteneriat local 
larg. Aceasta activitate va servi la diseminarea continutului si scopurilor 
proiectului, dar si ca o incurajare activa pentru toti operatori locali, atat publici 
cat si privati, pentru a adopta filozofia proiectului ca un model pentru diversele 
lor activitati. Aceste activitati parteneriale vor fi realizate si prin adoptarea unor 
„acorduri informale” intre toti cei implicati si promovarea unor initiative comune 
pentru imbunatatirea calitatii si cresterea competitivitatii serviciilor si 
produselor. 

• Dezvoltarea unor instrumente IT necesare pentru sustinerea retelei. Va fi 
creata o baza de date in care vor fi stranse si prezentate, intr-un mod coerent, 
toate informatiile relevante privind caracteristicile monumentelor, patrimoniu, 
mostenirea culturala si naturala si informatii turistice; in acelasi timp va fi 
dezvoltat si inclus pe pagina web a proiectului un link IT sub forma unei 
aplicatii soft elaborata si complexa. Accesul la site-ul proiectului va fi garantat, 
pe diverse niveluri, clientilor, operatorilor turistici, agentiilor nationale si locale, 
institutiilor publice, autoritatilor locale, regionale si nationale. Interactiunea cu 
instrumentele IT va face posibila schitarea unor informatii si itinerarii adaptate 
nevoilor fiecaruia. 

• Diseminarea rezultatelor: o activitate importanta a proiectului, aceasta va fi 
realizata prin evenimente transnationale, organizate in ariile partenere, 
publicarea unor buletine informative periodice, realizarea unei brosuri finale a 
proiectului, crearea unui CD multilingv. Promovarea proiectului se va face si 



prin intermediul acelor agentii regionale care se ocupa cu organizarea de 
targuri si expozitii de turism, pentru a avea certitudinea ca produsul „Drumuri 
Spirituale” va avea un loc bine definit pe piata atunci cand acele regiuni vor fi 
promovate la nivel international. 

 
Parteneri in cadrul proiectului: 
 

• Regiunea Umbria – Italia (organizatie autonoma, autoadministrativa care 
foloseste mijloace strategice pentru promovarea dezvoltarii economice locale) 

• Sviluppumbria – Italia (Agentie Regionala pentru promovarea dezvoltarii 
economice a Regiunii Umbria) 

• Comunitatea Montana a Valnerinei – Italia (organizatie guvernamentala 
locala care lucreaza indeaproape cu teritoriul in domeniul dezvoltarii rurale si 
protectiei mediului, promovarii turismului, mostenirii culturale, mediul 
inconjurator) 

• Municipalitatea Spoleto – Italia (Administratia Locala a Orasului Spoleto) 
• Regiunea Marche – Italia (autoritate locala, autoadministrativa, foarte activa 

in domeniile conservarii si imbogatirii culturale si promovarii turismului) 
• Compania de Dezvoltare a Magnesiei (ANEM) – Grecia (companie pe 

actiuni, infiintata in 1997 cu scopul de a oferi suport stiintific si tehnic 
Prefecturii Magnesia, in principal in domeniul  politicilor de dezvoltare) 

• Prefectura Magnesia – Grecia (autoritate publica) 
• Prefectura Trikala – Grecia (prefectura se ocupa cu planificarea si 

implementarea programelor de dezvoltare in domeniile culturii, turismului, 
educatiei, agriculturii, mediului si a altor sectoare promovate de Programul 
Operational Regional) 

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Romania (organizatie 
pentru planificarea si promovarea dezvoltarii economice si sociale la nivel 
regional) 

 
Durata proiectului: 25 luni (01.01.2004 – 31.01.2006) 
 
 


