
 ELS SOCIS 

Municipality of South Pelion 
(Grècia) Soci Lider 
www.dimosnotioupiliou.gr 

Welsh Assembley Government CADW 
(Gal.les,UK) 
www.wales.gov.uk 

ECT -European Cultural 
Tourism Network (Bèlgica) 
www.ectn.eu.com 

Midland Regional Authority 
(Irlanda) 
www.midlands.ie 

Region Västra Götaland 
(Suècia) 
www.vgregion.se 

Pafos Regional Board of Tourism 
(Chipre) 
www.visitpafos.org.cy 

Veneto Region -Department of Tourism 
(Itàlia) 
www.regione.veneto.it 

Vidzeme Tourism Association 
(Letònia) 
www.vidzeme.com 

Union of South-East Region 
Local Authorities 
(Bulgària) 

National Institute for Research- 
Development in Tourism (Romania) 
www.incdt.ro 

Mallorca Council -Environment Department 
(Illes Balears) 
www.conselldemallorca.net 

Greek National Tourism Organization 
(Grècia) 
www.visitgreece.gr/portal/site/eot/ 

IBERTUR University of Barcelona 
(Catalunya) 
www.gestioncultural.org/ibertur 

Implica’t en el Projecte CHARTS a través de: 
Tallers 
Bones pràctiques a través d’eines web 
Articles d’experts 
Newsletters i articles 
Esdeveniments locals i internacionals 

Més informació: 
Programa INTERREG IVC 2007-2013: 
http://www.interreg4c.eu/ 
Fons de Desenvolupament Regional Europeu: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

Descarrega i distribueix els documents i newsletters del 
projecte des de la nostra pàgina web oficial 
www.charts-interreg4c.eu 

Fes-te’n amic i fes amics al 

Cerca i llegeix a 

Mira’ns a 

CHARTS project 

CHARTS project 

CHARTS2014 

CHARTS project INTERREG IVC Conecta’t a la xarxa 

Gestió i Coordinació del projecte: 

Koumoundourou 61, Volos 38221, Greece 
Tel: +30242107627 

Amb el suport de: 

www.uth.gr/en 

Detalls de contacte: 
Manos Vougioukas PROJECT COORDINATOR 
e-mail: charts_mcu@ymail.com 
Ieva Treija-Moraitis COMMUNICATION MANAGER 
e-mail: charts.mcu.ieva@gmail.com 
skype: ievy777 www.charts-interreg4c.eu 



 EL PROGRAMA 
El projecte CHARTS és una Iniciativa Regional enfocada sobre el rol de  
la cultura i el patrimoni en la formulació i producció de valor afegit en les 

estratègies regionals de desenvolupament de turisme sostenible, i la  
seva integració en les polítiques locals, regionals i de la Unió Europea 

Duració del projecte CHARTS: Gener  2012 – Juny  2014 
En aquesta proposta de projecte, accions anteriors como l’Operació 
INTERREG IIIc ECTN, el Projecte CHIRON INTERREG IIIB i  
l’Operació CultMark IIIc es varen unir per a compartir, transferir i  

capitalitzar resultats i productes, així com Bones Practiques Pilot  
identificades como rellevants 
 
La nostra missió és enriquir les polítiques regionals de la cultura i el  

patrimoni como valor afegit del turisme sostenible a través de l’intercanvi 
d’experiències mitjançant 12 Bones Pràctiques sobre la gestió de la cultura, 
el patrimoni i els paisatges, la comunicació i la col·laboració, tenint en  

compte els efectes de la innovació , ja que es crearà una base de  
coneixements que hi anirà més enllà de la finalització del projecte 

 
Els 13 socis del projecte3 CHARTS són de 11 estats (10 regions) 

de la Unió Europea; que inclouen: 3 autoritats regionals,3 governs 
locals, 2 agències/instituts nacionals, 2 oficines de turisme regionals,  
1 unió de autoritats, 1 Universitat i una Xarxa de Universitats. 

En el context del programa INTERREG IVC, una bona pràctica es 
defineix com: 
iniciativa (p.ex. metodologies, projectes, processos i tècniques) 
 duta a terme dins una de les temàtiques del programa (Innovació 

 I Medi Ambient) 
ha estat provada amb èxit (resultats tangibles i mesurables para 
 arribar a un objectiu específic) 
potencial de transferència a diferents àrees geogràfiques 

Transferència de Bones Pràctiques 
Una pràctica introduïda per un soci que te un impacte concret i 
mesurable en un altre soci (p. ex. a través de l’inici d’un projecte pilot 
mitjançant l’adopció d’una metodologia subministrada per l’altre soci) 
 
Però: la disseminació de bones practiques o la intenció d’un soci 
D’adoptar una nova pràctica no és suficient per a considerar que  

la pràctica ha estat transferida 

Les12 Bones Pràctiques CHARTS: 
1. Canvi Climàtic 
Destinacions de turisme cultural i canvi  

climàtic/avaluació de riscs, adaptacions i  
mitigacions, incloent el “Greening” de l’experiència  

dels visitants 

9. Patrimoni Ferroviari 
Preservació i Promoció del patrimoni 

ferroviari per al turisme cultural. 

6. Informació per als Visitants 
Millorar la informació per als visitants, a través  

dels centres de acollida de visitants, InfoKiosks,  
incloent aplicacions de les TICs, APPs, DVDs,  
Multimèdia, VR, animacions 3D, xarxes socials, etc. 

7. Place Marketing 
Estratègies de Place Marketing fonamentades en el  
Patrimoni Cultural i en distintius/identitats locales 

8. Rutes Culturals 
Rutes Culturals- coordinades amb les bones  
pràctiques del CoE/EICR i les iniciatives de la EC 

 
OBJETIUS CLAU del projecte CHARTS: 
 Intercanvi d’experiències entre els socis sobre la gestió  

sostenible del patrimoni cultural i el paisatge 
 Utilització de les millors pràctiques de projectes anteriors i el 

 intercanvi ‘experiències actuals entre 10 regions de 11 països  
diferents de la UE. 
 Transferir 12 Bones Pràctiques entre 10 regions en els àmbits  

del canvi climàtic, partenariat efectiu, comunitats amfitriones, 
criteris de qualitat, accessibilitat dels visitants, informació als  
visitants, place marketing, rutes culturals, patrimoni ferroviari, 

productes locals i gastronomia, tècniques tradicionals, i 
ciclisme per a turistes 
 Recolzar i proporcionar valor afegit des d’iniciatives a nivell de la UE 
 Entregar 10 plans de implementació (1 a cada regió) 
 Implicar a tots els agents claus en la cultura i el turisme en totes 
les regions participants 
 Difondre els resultats i productes més enllà del partenariat 
regional i influir sobre els dissenyadors de polítiques en les regions,  
institucions de la UE, organismes internacionals i xarxes rellevants 

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, gràcies al programa INTERREG IVc 2007-2013. 

2. Accessibilitat del Patrimoni 
Millora de les accessibilitats intel·lectuals i físiques  
del patrimoni 
 

10. Productes locals & Gastronomia 
 Promoció dels productes locals i gastronomia 

3. Partenariat efectiu 
Construcció de partenariats efectius en el destí 
entre els sectors cultural i turístic 
 

11. Tècniques tradicionals 
Preservació de tècniques i oficis tradicionals que  

s’estan extingint (com fabricants de muntures,  
ferrers de cavalls, treballs de pedra en sec, etc.), i la 

promoció d’aquestes tècniques com elements  
d’atracció turística. 

12. Ciclisme per a turistes 
Ciclisme en destinacions de turisme cultural per a la 
mobilitat sostenible dels visitants 

4. Comunitats amfitriones 
Col.laboració amb les comunitats amfitriones,  

promovent l’orgull cívic, la consciència, l’acollida  
i desenvolupant recursos dintre de la comunitat,  

en el marc del “Turisme Responsable” 

5. Criteris de Qualitat 
Desenvolupament de criteris de qualitat per a les 

destinacions turístiques culturals i patrimonials per tal 
de mesurar els resultats en termes de sostenibilitat 
turística www.charts-interreg4c.eu 


