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4 I`s

com melhores instrumentos de política e
sobre
outros programas dos Fundos Estruturais
influencia

da cultura.
Melhorar 9 instrumentos de política vai garantir
um desenvolvimento regional susntentável e
decisores
influenciarpolíticos noutras regiões.
O acrescento de valor a iniciativas ao nível da UE

Melhoria da cooperação/ parceria entre os
privado e público e entre os sectores do turismo e
sectores

Capacitação do recursos humanos chave dos
parceiros, dos stakeholders e responsáveis políticos
que melhorarão a sua capacidade de identificar
recursos e atingir e metas de melhoria de políticas.

Resultados Esperados

Património Industrialvestígios da cultura industrial

Património Imaterial Herança cultural viva

Temas prioritários de alto valor para o desenvolvimento de turismo cultural:

-

Incorporar atividades do ano do turismo
sustentável para o desenvolvimento 2017
e do Ano Europeu do Património Cultural
2018

4 workshops inter-regionais temáticos
Capacitação com visitas de estudo em
2018
2016
–
Programa de Troca de Staff 2016 – 2018
Desenvolvimento e implementação de 9
Planos de Ação para instrumentos de política
18 eventos de disseminação local em 9
regiões, 2016 – 2018
Conferência Final,
2019
Participação em Eventos de nível Europeu

Principais Atividades

Digitalização
de recursos
Culturais.

Inovação e

Equipamentos de
Interpretação
um processo
de comunicação.

ao serviço de estratégias de turismo inovador, responsável e sustentável, incluindo o património imaterial e o património
industrial, através da interpretação da digitalização, com capitalização de boas práticas, aprendizagem de políticas
implementação de políticas e capacitação.

O património, natural e cultural, é muito importante aos todos os níveis, local, regional, nacional e Europeu, consistindo em
várias dimensões que podem conduzir á eficiência de recursos, através do desenvolvimento de um turismo sustentável e responsável com
i carácter inovador. As orientações para aplicações para património e para o turismo eco-cultural necessitam de ser ampliadas, executadas
e monitorizadas através da cooperação interregional.
O objetivo geral para o projeto é o de proteger e preservar recursos da herança cultural e natural colocando-os

O projeto CHRISTA é um projeto de cooperação inter-regional para melhorar as políticas para o património cultural e natural no Programa
Interreg Europa, que apoia governos regionais e locais por toda a Europa a desenvolver e implementar melhores políticas através de um
impacto sustentável e integrado para as pessoas e para os lugares.
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