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There are no translations available.

  

  

ANTREC Braşov, în calitate de partener, împreună cu RGIC Consultanţă SRL - beneficiar în
cadrul proiectului "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!" au
organizat workshop-ul privind „Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale".

  

La eveniment au participat elevi, profesori de la liceele cu specific agroturistic din zona Prejmer
si Zarnesti, parteneri din cadrul proiectului, reprezentanti ai primariei Bran, proprietari de
pensiuni.

  

Au fost dezbatute urmatoarele teme precum „Importanta parteneriatelor la nivel local si regional
in dezvoltarea durabila a zonelor rurale", "Valorificarea spatiului rural romanesc (al respectivei
regiuni) prin intermediul turismului", "Politicile in domeniul formarii profesionale si manageriale",
"Preocupari legate de imaginea produsului turistic rural - metode/posibilitati de promovare a
turismului rural", "Ineditul satului romanesc - rezultat al diferentelor intre: rural si urban;
respectiv intre comunitatea rurala romaneasca si cea rurala europeana", "Dezvoltarea rurala
durabila si turismul rural durabil". In cadrul workshop-ului participantii au avut posibilitatea de a
se implica in mod interactiv in discutii.

  

Referitor la workshop-ul desfasurat la Bran, Otilia Manta, manager de proiect, a subliniat
importanta parteneriatelor la nivel local si regional declarand ca "promovarea si realizarea de
parteneriate in cadrul proiectului "Resursa umana investitie valoroasa pentru turismul rural
romanesc" asa cum a fost prezentat si in worksho
pul mai
sus mentionat, reprezinta pilonul de continuitate atat in perioada de implementare cand prin
intermediul parteneriatelor sunt promovate obiectivele, activitatile si sunt identificatii cei ce fac
parte din grupul tinta al proiectului, respectiv prin parteneriate se creeaza premisa implementarii
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cu succes a proiectului, cat si in perioada post implementare cand aceste parteneriate dau
continuitate proiectului creeand astfel reteaua actorilor implicati in resursele umane din 
agroturismul 
romanesc, retea care contribuie la cresterea calitatii competentelor profesionale la nivel local,
regional si national. "

  

Pentru a cauta cazare in Brasov, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.adevarul.ro
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