ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «INCIRCLE»

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Interreg Med “INCIRCLE” που
πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη, κατά το χρονικό διάστημα 15 - 16 Ιανουαρίου 2020, παρουσία εκπροσώπων από
τους εταίρους του Έργου. Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μυριοκεφαλιτάκη Βασίλη – Σύμβουλο του Δημάρχου
και Υπεύθυνο για το συγκεκριμένο έργο και από τον κ. Βώβο Νίκο - Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε στους εταίρους η πολιτική
που υιοθετεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βιώσιμου Τουρισμού, ο στρατηγικός τους
σχεδιασμός , τα έργα που τον υποστηρίζουν και οι μελλοντικοί άξονες του. Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής επίσημης
συνάντησης του «INCIRCLE» συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, την οργάνωση και τον
χρονοπρογραμματισμό Έργου καθώς και ζητήματα που αφορούν τις δράσεις επικοινωνίας, προβολής και δικτύωσης
με άλλους φορείς και προγράμματα στην Ευρώπη.
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Υπενθυμίζεται ότι το έργο “ INCIRCLE” είναι μια νέα πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται από το Interreg Med,
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και εντάσσεται στον άξονα πρωτοβουλίας 3: «Προστασία των φυσικών πόρων και
της πολιτισμικής κληρονομιάς» και στην θεματική ενότητα 1: «Βιώσιμος Τουρισμός», η οποία προωθεί την ανάπτυξη
του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές των 13 χωρών του Med (Ειδικός
Στόχος 3.1)
Αποσκοπεί στην υποστήριξη νησιωτικών, παράκτιων και αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου,
ενισχύοντας τις στη μετάβασή τους στην Κυκλική Οικονομία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού μεθοδολογικού
πλαισίου αντιμετώπισης της εποχικής διακύμανσης που ισχύει στις οικονομίες ευαίσθητων Μεσογειακών Τουριστικών
περιοχών, με όρους ενός βελτιωμένου και ολοκληρωμένου βιώσιμου τουριστικού σχεδιασμού για να διατηρηθούν και
να αξιοποιηθούν οι μη ανανεώσιμοι πόροι τους. Το INCIRCLE θα αξιοποιήσει την εμπειρία από προηγούμενα έργα,
κεφαλαιοποιώντας τη γνώση και τα διαθέσιμα εργαλεία, προκειμένου να εφαρμοστούν νέες μεθοδολογίες
ενταγμένες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 συνολικά χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα Κύπρος και
Αλβανία) που εκπροσωπούνται από 18 συνολικά εταίρους.
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