ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Modernization, promotion and exploitation of caves” με ακρωνύμιο “My Caves” το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme “Greece - Bulgaria 2014-2020
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Το My Caves είναι ένα μακροχρόνιο έργο το οποίο πρόκειται να διαρκέσει 2 χρόνια και εμπλέκει πέντε (5) εταίρους και
από τις δύο χώρες και συγκεκριμένα το Δήμο Νέας Ζίχνης (Ελλάδα) που είναι και ο συντονιστής του έργου, το Σπήλαιο
Αλιστράτης Α.Ε. (Ελλάδα), τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (Ελλάδα), το Tourist Organization
“Karlak” (Βουλγαρία) και το “Rodopeya” Tourist Association (Βουλγαρία).
Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης κ. Παντελής Μπόζης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι ο πρωταρχικός
στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων και σύγχρονων μεθόδων που θα καταστήσουν τις τοποθεσίες των
σπηλαίων της διασυνοριακής περιοχής σε έναν ελκυστικό θεματικό τουριστικό προορισμό. Τα σπήλαια επίσης
αποτελούν έναν πολύτιμο επιστημονικό πόρο, προσφέροντας στοιχεία για την ανθρώπινη πολιτιστική αλλαγή, την
ανάπτυξη του τοπίου και τις κλιματικές αλλαγές. Το έργο MyCaves θα προσπαθήσει να διατηρήσει και θα επιδιώξει να
βελτιώσει το ενδιαφέρον για την επισκεψιμότητα των σπηλαίων, να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη διατήρηση των
σπηλαίων, να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές τεχνολογίας για τη διάδοση των αποκτηθεισών γνώσεων και να
υπογραμμίσει τη σημασία των χώρων σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος και να διοργανώσει συναντήσεις και εκδηλώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν τη σημασία
της διατήρησης των σπηλαίων και τη σημασία τους ως τόπων φυσικής κληρονομιάς και επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Το έργο αναμένεται να αυξήσει την ελκυστικότητα των τοποθεσιών των σπηλαίων στη διασυνοριακή περιοχή και τον
αριθμό των επισκεπτών.
Εκτός από την εκτεταμένη παρουσίαση όλων των θεμάτων από τον υπεύθυνο έργου του συντονιστή εταίρου, οι
συμμετέχοντες σχεδίασαν και προετοίμασαν ένα λεπτομερές πλαίσιο των δραστηριοτήτων υλοποίησής τους, συζήτησαν
και συμφώνησαν σε θέματα όπως η ομάδα διαχείρισης του έργου, το επικοινωνιακό σχέδιο, τους κανόνες υλοποίησης
του έργου και δεσμεύτηκαν να υποβάλλουν εγκαίρως λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου τους.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών
χωρών και της διαχειριστικής αρχής

