Κρήτη: 1,3 εκατ. ευρώ για
έργα πολιτισμού και βιώσιμου
τουρισμού
Δύο σημαντικά έργα, συνολικού ύψους 1.300.000 ευρώ,

για την

ανάπτυξη της Κρήτης μέσα από τον πολιτισμό και τον βιώσιμο
τουρισμό, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.
Συγκεκριμένα, 600.000 ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία και
λειτουργία ενός δικτύου χωρικής σήμανσης και ψηφιακής προβολής
του μονοπατιού Ε4 που διατρέχει όλη την Κρήτη. Η συγκεκριμένη
παρέμβαση περιλαμβάνει τόσο συμβατικές πινακίδες σήμανσης στο
πεδίο και έντυπα προβολής (λεύκωμα, χάρτες) όσο και ψηφιακή
σήμανση και ψηφιακά εργαλεία (εφαρμογές,
eBooks) και
υπηρεσίες web marketing και προώθησης με χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών.
Το ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 προσελκύει κάθε χρόνο
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στην Κρήτη και οι παραπάνω δράσεις
στοχεύουν τόσο στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας αυτών των
περιηγητών όσο και στην προσέγγιση του διακριτού αυτού κοινού
ανά τον κόσμο το οποίο αναζητά μοναδικές εμπειρίες επαφής με
την φύση.
Επιπλέον, 700.000 ευρώ θα επενδυθούν για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών, το οποίο θα καλύπτει, σχεδόν,
το σύνολο των μνημείων και αρχαιολογικών Χώρων της Μεσσαράς,
μέσα από επιμέρους θεματικές διαδρομές ανάλογα με τα ιδιαίτερα
γνωρίσματα της κάθε περιοχής.
To δίκτυο και οι διαδρομές του θα έχουν επίκεντρο το Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής, το οποίο θα διασυνδέεται με
τον αρχαιολογικό και ευρύτερο πολιτιστικό-φυσικό πλούτο
ολόκληρης της περιοχής, ενώ έχει προβλεφθεί και διαδρομή βοράνότου που θα ενώνει το φαράγγι του Αγίου Νικολάου στο
Ψηλορείτη με το Αγιοφάραγγο στα Αστερούσια.

Οι δύο χρηματοδοτήσεις (Μονοπάτι Ε4 και Δίκτυο Πολιτιστικών
Διαδρομών Μεσσαράς) αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού
της Περιφέρειας Κρήτης με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την
ανάδειξη του νησιού, ως έναν από τους κορυφαίους βιώσιμους
προορισμούς στη Μεσόγειο στον πολιτισμό και την περιήγηση.
Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει σειρά από δράσεις που ήδη
υλοποιούνται ή θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα και
χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, επιπλέον
αποτελούν μέρος του σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων της επόμενης προγραμματικής περιόδου
2021-2027.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατά την υπογραφή των παραπάνω έργων
δήλωσε πως,
η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό ιστορικό
πολιτισμικό απόθεμα. Αυτή την κληρονομιά αναδεικνύουμε και
αξιοποιούμε, από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο.

