25 Ιουλίου 2012

Η ΠAΦΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕI!!!

Έγκριση

Ευρωπαϊκού

προγράµµατος

για

την

Γαστρονοµία

–

∆ιασυνοριακή συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.
Πρωτοπορώντας η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου(ΕΤΑΠ και καταθέτοντας σωρεία προτάσεων για χρηµατοδότηση µέσω
των προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 20072013 κατάφερε µόλις πρόσφατα να κερδίσει ως ένας από τους εταίρους την
Πρόταση στο Έργο GASTRONOMY NET.
Ο ∆ήµος Πάφου είναι ο δεύτερος εταίρος από την Κύπρο ενώ αρκετές δράσεις
που αφορούν την Πάφο θα υλοποιηθούν σε συνεργασία των δυο φορέων.
Στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η τόνωση της τοπικής
οικονοµίας, η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας για την αντιµετώπιση του
αυξανόµενου ανταγωνισµού, και η προσαρµογή της στις αυξανόµενες απαιτήσεις
για εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Επίσης αναµένεται να βοηθήσει στην
αναγνώριση και προώθηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και εδεσµάτων.
Μέσα από το έργο προωθούνται σωρεία δράσεων για τη πιστοποίηση της
ποιότητας της τοπικής κουζίνας, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ταυτότητας
της. Οι προτεινόµενες ενέργειες θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά σε
διασυνοριακό επίπεδο προκειµένου ∆ωδεκάνησα και Πάφος-Κύπρος
εξελιχτούν σε Γαστρονοµικό Τουριστικό Προορισµό.

να

Συγκεκριµένα στις δράσεις για την Πάφο περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων :
Έρευνα εξεύρεσης παραδοσιακών συνταγών και εδεσµάτων της

•

επαρχίας
∆ηµιουργία

•

γαστρονοµικού

εδεσµατολογίου

για

χρήση

από

εστιάτορες, ξενοδόχους µεµονωµένους και άλλους
∆ηµιουργία του Σήµατος Κυπριακής Κουζίνας, στα πρότυπα του

•

Aegean Cuisine, και πιλοτική εφαρµογή του στην Πάφο.
Οινικές διαδροµές. Επαναξιολόγηση των υφιστάµενων διαδροµών στην

•

επαρχία Πάφου, εξεύρεση ίσως νέων και αναβάθµιση όπου υπάρχει ανάγκη.
•

∆ηµιουργία Κέντρου Τοπικής Γαστρονοµίας,

•

∆ράσεις ενηµέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στις
περιοχές παρέµβασης.
Χρήση Νέων Τεχνολογιών. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και ντοκιµαντέρ

•

στην ανάδειξη προώθηση της ∆ωδεκανήσου και της Κύπρου-Πάφου ως
προορισµών γαστρονοµίας.
Το εταιρικό σχήµα θα ηγείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενώ εκτός από την
Eταιρεία Tουριστικής Aνάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου(ΕΤΑΠ) και
τον

∆ήµο

Πάφου

ως

εταίροι

από

την

Κύπρο

περιλαµβάνονται,

η

∆ωδεκανησιακή Εταιρεία Τουρισµού Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΒΕ∆), η
Αναπτυξιακή

∆ωδεκανήσου

και

η

Ένωση

Αγροτικών

Συνεταιρισµών

∆ωδεκανήσου.
H ∆ιάρκεια του έργου αναµένεται να είναι

24 µήνες και ο συνολικός

Προϋπολογισµός περίπου €700,000 Η Εταιρεία Τουρισµού Πάφου αναµένεται να
απορροφήσει κονδύλι περίπου €112,000.

