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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι τοπικές κοινωνίες της Πρέσπας και της Κορυτσάς ωφελούνται από το ∆ιασυνοριακό
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013
Το έργο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόµες Πρακτικές στον Βιοτουρισµό έρχεται να καλύψει την ανάγκη
για µια συντονισµένη οικονοµική συνεργασία ανάµεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Στόχος είναι η
προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας των δύο
χωρών σε κοινές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των αποµακρυσµένων τοπικών
κοινωνιών της Πρέσπας και της Κορυτσάς. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013 και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών.
Σκοπός του έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» είναι η διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου κοινού τουριστικού
προϊόντος προστιθέµενης αξίας το οποίο θα προωθηθεί στην τουριστική βιοµηχανία µέσα από διεθνείς
επιχειρηµατικούς φορείς και θα υποστηρίξει την περαιτέρω συνεργασία Ελλάδος και Αλβανίας σε κοινές
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. ∆υναµικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή, θα αποτελέσει η ανάπτυξη
διµερούς τουριστικής πλατφόρµας που θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και µε την συµµετοχή Ελληνικών
και Αλβανικών επιχειρήσεων θα προωθηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της διασυνοριακής περιοχής
Κορυτσάς - Πρέσπας.
Συντονιστής του διασυνοριακού έργου είναι η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (BIO) ενώ τα µέλη της
κοινοπραξίας είναι: ο Οργανισµός Βιολόγων Αλβανίας (ALB), η οργάνωση Ερύµανθος (GR), το
Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών-CTP (GR) και το Περιφερειακό Συµβούλιο της Κορυτσάς (ALB).
Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγµατοποιήθηκε την 1η Νοεµβρίου, 2012 στην Αθήνα.
Στόχος της συνάντησης ήταν να καθοριστεί η στρατηγική, η δοµή και η µεθοδολογία για την υλοποίηση
του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν µε λεπτοµέρεια, οι διµερείς σχέσεις και οι ευκαιρίες για την
ανάπτυξη του αειφόρου τουρισµού – βιοτουρισµού – στην Κορυτσά και στις Πρέσπες. Οι κοινές δράσεις
του έργου συζητήθηκαν επιµελώς προκειµένου να σχεδιαστούν οι µελλοντικές ενέργειες.
Η Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη και η Έλενα
Ευφραιµιάδου, στέλεχος της Β.Ι.Ο. και υπεύθυνη για τον συντονισµό του έργου, τόνισαν τα
πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας συνεργασίας για την στρατηγική οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής σε
ισορροπία µε την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι Entela Pinguli
και Ardian Maci, εκπρόσωποι του Οργανισµού Βιολόγων της Αλβανίας, καθώς και η Gabriela Scheiner,
∆ιευθύντρια του CTP, έδωσαν έµφαση στις σηµερινές πραγµατικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και
καθόρισαν τις δυνατές ευκαιρίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Ο Νίκος Κλάδης, εκπρόσωπος του
Ερύµανθου, τόνισε την ανάγκη για ισχυρές πρωτοβουλίες στον τοµέα του τουρισµού που θα
υποστηρίζονται από διαδραστικά εργαλεία πληροφορικής προσιτά σε όλους τους ενδιαφερόµενους
επιχειρηµατίες στον τοµέα του τουρισµού.
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