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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., προγραμματικός εταίρος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με εταίρους από τη Μεσόγειο (Ελλάδα, Ιταλία,
Ιορδανία), συμμετέχει ως Συντονιστής στην υλοποίηση του έργου Πολυμερούς
Διασυνοριακής Συνεργασίας «MED-ROUTE - Mediterranean Route for
Tourism and Culture» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC
MED 2007-2013. Γενικός στόχος του έργου MED-ROUTE είναι η προώθηση
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό,
σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης, μέσω συνδυασμένων συστημάτων
μεταφορών. Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση της κινητικότητας στις
συμμετέχουσες περιοχές για λόγους θεματικού τουρισμού και η προώθηση της
προσβασιμότητας από τη μία περιοχή / χώρα στην άλλη.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα /
γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα που αποσκοπεί στη γεφύρωση πολιτισμών
και συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών στις περιοχές που συμμετέχουν στο
έργο και η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του

έργου, καθώς και στα Αγγλικά στη διεύθυνση: www.med-route.net/webgis/.
Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της
προβολής του τουριστικού προϊόντος των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο
με σκοπό να γίνει καλύτερη προώθηση του μέσα από την παρουσίαση
«διαδρομών» θεματικού τουρισμού.
Προσκαλούμε και παρακαλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να
επισκεφτούν και να ανακαλύψουν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα του έργου
MED-ROUTE και την λειτουργία της και στη συνέχεια να την αξιολογήσουν,
προκειμένου με τις προτάσεις σας να συμβάλλετε στη βελτίωση του τελικού
αποτελέσματος.
Η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση της Πλατφόρμας μπορεί να γίνει με την
συμπλήρωση ενός απλού και σύντομου ερωτηματολογίου το οποίο είναι
διαθέσιμο στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας καθώς και στην διεύθυνση:
www.surveygizmo.com/s3/1573846/1e00db39bd94
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι και τις
31 Μαρτίου 2014.
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