
NECT`ARTS Artiști și producători de vin: Să împărtășim pasiunile teritoriilor noastre 
 
 
Proiectul de cooperare prezent urmareste derularea de actiuni de cooperare cu doua GAL-
uri din Franta, GAL Uzège Pont du Gard si  GAL Côte des Bar en Champagne, pentru 
conectarea cunostintelor din domeniile artei si vinului alaturi de consolidarea unei economii 
locale durabile. In mod concret, activitatile de proiect au in vedere recuperarea 
patrimoniului cultural local si a meseriilor practicate in mod traditional, transmiterea intre 
profesionisti prin schimbul de experienta, intre generatii, stimularea si incurajarea 
inovatiei, sensibilizarea opiniei publice, valorificarea potentialului turistic. Proiectul isi 
propune aducerea impreuna a artistilor/mesterilor locali, respectiv a producatorilor de vin, 
din teritoriile partenere, pentru impartasirea de know-how, tehnici de lucru specifice 
disciplinelor lor, pentru a face schimb de experienta si de bune practici. 
 
Scopul proiectului este de a permite artistilor/mesterilor locali si producatorilor de vin din 
cele trei teritorii partenere, respectiv teritoriile GAL Tinutul Vinului din Romania, Uzège 
Pont du Gard si Côte des Bar en Champagne din Franta, sa faca schimb, sa invete si sa se 
imbogateasca reciproc cu privire la tehnicile și know-how-ul meseriilor lor. De asemenea, 
proiectul conduce la crearea de sinergii intra si inter-teritoriale, la promovarea know-how-
ului, a meseriilor locale si a unor noi experiente de importat/exportat in si din teritoriile 
partenere (evenimente, practici etc).  
 
Obiectivele proiectului de cooperare sunt: 
-conectarea artistilor/mesterilor locali din teritoriile partenere 
-conectarea producatorilor de vin din teritoriile partenere 
-transmiterea de know-how, de tehnici de lucru, schimb de bune practici si de experienta 
intre profesionisti din acelasi domeniu si intre teritoriile partenere in general 
-sensibilizarea publicului cu privire la meseriile locale practicate in mod traditional si la 
recuperarea acestora 
-dezvoltarea teritoriilor partenere 
 
În cazul în care doriți să vă alăturați proiectul nostru de cooperare în calitate de artist sau 
specialist în vinificație vă invită să ne contactați la numărul de telefon: 0745 114 044 /e-
mail: galtinutulvinului@yahoo.com 
Persoană de contact: Marian TROCARU – Manager proiect 
 
Imagini frumoase din timpul proiectului:  
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