GRUPUL DE
ACŢIUNE LOCALĂ
LEADER CSÍK
Start spre calitate!

Studii LEADER
-4-

Valorificarea resurselor culturale:
analiză şi propuneri

Studiu realizat de către:
Centrul de Cercetări Regionale și Antropologice

Conținutul acestei publicații nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene.

GAC ● CENTRUL DE CERCETĂRI REGIONALE ŞI ANTROPOLOGICE
530300 Miercurea Ciuc ● Cp. 81 ● Románia
Tel./fax: 40-266-371929 ● e-mail: kamintezet@yahoo.com

Valorificarea resurselor culturale: analiză şi propuneri
1. Introducere
Lansarea programului LEADER reprezintă un pas important pentru consolidarea proceselor
de dezvoltare pe scară locală. Având în vedere caracterul lui, programul sprijină în primul
rând răspândirea practicii de elaborarea proiectelor, iniţiativelor locale; abordarea are la bază
proiecte de dimensiuni mai mici. În România, în prima fază al programului LEADER accentul
era pe remedierea deficienţelor în domeniul infrastructurii locale. Totuşi, în cadrul acestei
faze s-au lansat şi proiecte pentru dezvoltarea întreprinderilor, al iniţiativelor societăţii civile,
pentru sprijinirea diferitelor evenimente turistice şi culturale. Studiul de faţă are ca scop
formularea de propuneri pentru programul teritorial LEADER cu privire la modurile de
integrare ale resurselor culturale teritoriale în practica de dezvoltare tip LEADER.
Practica anilor trecuţi arată clar, că resursele culturale de pe teritoriul nostru au un potenţial
semnificativ de dezvoltare. Nu s-a făcut încă un inventar al resurselor culturale din această
zonă, care ar oferi posibilitatea evaluării şi analizei resurselor culturale din punctul de vedere
al dezvoltării locale şi teritoriale. Totuşi, au fost lansate mai multe iniţiative locale şi judeţene,
în urma cărora putem trage concluzia că integrarea resurselor culturale în procesele de
dezvoltare locală ar trebui să fie abordate pe mai multe niveluri. Tipuri de iniţiative
importante, legate de resursele culturale din această zonă:
-

investiţii în infrastructură (case de cultură, case tradiţionale, situri memoriale)

-

elaborarea şi implementarea strategiei culturale judeţene

-

sprijinirea evenimentelor culturale

-

sprijinirea şi dezvoltarea susținută a diferitelor asociaţii şi grupuri (teatru, dans,
muzică, fanfare etc.)

Aceste iniţiative de dezvoltare au adus mai multe rezultate pozitive: au creat resurse culturale
funcţionabile, au evidenţiat resurse considerate importante pe scară locală sau teritorială, au
îmbogăţit calendarul evenimentelor culturale ale zonei.

În anii următori, pentru ideile de proiecte şi inițiativele locale în domeniul resurselor culturale,
trebuie acordată o atenţie deosebită următoarelor aspecte:
-

dezvoltarea resurselor culturale din punct de vedere al sinergiilor

-

elaborarea şi îndeplinirea propunerilor de dezvoltare care depăşesc nivelul de localitate
(programe care includ două sau mai multe localităţi, programe microregionale,
teritoriale)

Studiul de faţă oferă propuneri pentru Asociaţia Csík LEADER cu privire la rolul sistemului
de finanţare din cadrul Asociaţiei, pentru valorificarea cât mai eficientă ale resurselor
culturale din teritoriu. În prima parte al studiului vom parcurge principalele caracteristici ale
resurselor și actorilor culturali din zonă. Partea a doua conţine un pachet de propuneri de
dezvoltare, bazată pe analiza şi evaluarea situaţiei actuale.

1.1. Prezentarea lucrărilor efectuate
 Am analizat bazele de date al evenimentelor culturale din teritoriul LEADER (datele
din calendarele culturale anuale), materialele apărute în de presă
 Am completat şi am analizat baza de date aflată la dispoziţia noastră (referitoare la
anul 2013), care conţine evenimentele culturale cu caracter public din zonă. Am
analizat amânunţit baza de date, care conţine 150 de elemente. Am înregistrat
următoarele informaţii: locul şi data evenimentelor, distribuţia lor pe: zile lucrătoare
sau zile libere/de sărbătoare, tip de localităţi (rural sau urban), frecvenţă, conţinut,
durata, organizate în spaţiu liber sau spaţiu închis.
 Am contactat mai mulți specialişti din instituţiile culturale din zonă, în vederea
colectării propunerilor și aşteptărilor faţă de programul LEADER.
 Am realizat o anchetă în formă de interviuri cu actorii decidenți din domeniu.
 În cadrul Programului, am organizat 8 ateliere de lucru, în cadrul cărora am analizat
documentele, bazele de date, propunerile primite, rezultatele interviurilor. Am elaborat
analiza situaţiei actuale la nivelul teritoriului LEADER. În cadrul atelierelor am
elaborat propunerile cu privire la finanțarea inițiativelor din domeniul culturii pentru
următoarea perioadă de programare.
Pe lângă analiza opiniilor şi propunerilor formulate de conducători, decidenți și profesioniști
din domeniul culturii, am acordat un rol central analizei bazei de date cu evenimentele
culturale. Baza de date conţine informaţii despre evenimentele culturale care au apărut în
sfera publică teritorială. Acest grup al evenimentelor este unul special, şi diferit de cei care nu

apar în sfera publică. Din punctul de vedere al politicii de dezvoltare, al atingerii obiectivelor
LEADER, tematizarea publică al evenimentelor are o importanţă deosebită! Tematizarea
publică oferă actorilor culturali posibilitatea obţinerii informaţiilor despre ceilalţi actori, de
lărgire a domeniilor de colaborare şi integrarea evenimentelor culturale într-un cadru social
mai larg, care depăşeşte nivelul localităţilor.
Există mai multe evenimente locale, care nu apar în sfera publică teritorială. Modul de
funcţionare, vizibilitate, efectul social ale acestor evenimente va continua să aibă caracter
local. Ei au un rol important în politica de dezvoltare pe nivel local, dar cu toate acestea, o
mare parte din potenţialul lor de dezvoltare nu va fi valorificat, datorită caracterului local.
Datorită acestui caracter local este dificilă integrarea lor în procesul de dezvoltare de nivel
teritorial specific abordării de tip LEADER.

2. Situaţia actuală: sinteza rezultatelor anchetei teritoriale
2.1. Analiza bazei de date
În cadrul lucrărilor am analizat evenimentele culturale din teritoriul studiat, desfăşurate în
cursul unui an calendaristic. Am completat baza de date cu informații obţinute din prelucrarea
materialelor referitoare la practicile din anii precedenţi, cu analiza materialelor mass media,
respectiv cu interviurile tematice realizate în acest domeniu. În cele ce urmează, vom rezuma
cele mai importante observaţii care se referă la evenimentele culturale din această zonă.
 În această zonă, precum și la nivelul judeţului, evenimentele culturale au – printre
altele – rolul de prezentare a identităţii, ai auto-reprezentării la nivelul comunităţilor
sau pe scară mai largă. Segmentul cultural are un rol important în procesul construirii
identității locale sau teritoriale. Aceasta însă rămâne, în multe cazuri, la acest nivel
local, în loc să se integrează în procesul de dezvoltare pe scară mai largă, ori în
inițiativele de construire al destinaţiei pe scară mai redusă.
 În mediu rural, un fenomen important în prezent este faptul că evenimentele culturale
nu se mai concentrează doar pe sfârşituri de săptămâni (tabel I.). Participarea la
programele culturale a devenit o parte ale activităţilor de zi cu zi. Acest aspect
influențează în mod pozitiv posibilitatea integrării acestor evenimente culturale în
procesul de dezvoltare teritorială.

Distribuţia evenimentelor culturale din zona Ciuc: în funcție de perioada de
desfășurare (la sfârşit de săptămână sau în timpul săptămânii) (tabel I.)

 Majoritatea evenimentelor culturale se desfăşoară la nivel local, ori pe o rază chiar mai
mică (tabel II). Numărul evenimentelor, programelor culturale, care depăşesc limitele
unor comunităţi locale, ori care se desfăşoară pe nivel microregional, este mică.

Evenimentele locale au un caracter deschis în sensul că organizatorii locali se bucură
și de participarea locuitorilor din alte localităţi. În schimb, ei nu mai aspiră să
organizeze evenimente şi programe în colaborare cu alte localităţi. Acest lucru se
datorează faptului că nivelul disponibilităţii de cooperare între localităţi este scăzut,
ceea ce îşi arată efectele şi în organizarea evenimentelor culturale. Acest fenomen de
distanțiere se poate observa şi în relaţiile dintre oraşe şi sate. În oraşul din centrul
teritoriului se organizează mult mai multe evenimente culturale, dar majoritatea lor nu
au forţă de atracţie pentru localităţile rurale din zonă, în ciuda faptului că distanţa între
ei este mică. În prezent nu există o inițiativă sau un program în care evenimentele
culturale organizate la nivel local să fie integrate într-o abordare unitară. Ca urmare,
potenţialul cultural semnificativ de care dispune această zonă este valorificat doar întro măsură foarte redusă. Majoritatea evenimentelor, mai mult decât două treimi dintre
ei, au un caracter local privind atât obiectivele, cât şi raza lor de atracţie. Numărul
evenimentelor cu o rază zonală/teritorială este scăzut (7-8% din total). O sarcină
importantă al procesului de management din judeţ şi ai instituţiilor teritoriale este
exact acela de a încerca să schimbe aceste rate.
Raza evenimentelor culturale din zona Ciuc (tabel II.)

 Programele care se desfăşoară în aer liber au o proporţie foarte mică în relaţie cu
totalul evenimentelor (nu atinge nici 15%, vezi tabelul III.). Acest lucru indică o
varietate de probleme şi sarcini, în ceea ce priveşte funcţionarea eficientă al sistemului
în ansamblu. Cel mai important pare a fi faptul că în gândirea şi rutina actorilor
culturali, evenimentele organizate în interior („in-house”), sunt mai „valoroase”.
Valoarea culturală al evenimentelor din aer liber este „mai redusă”, în cazul lor creşte

caracterul comercial, organizarea şi controlul lor sunt mai dificile, există mai mulți
factori de incertitudine în desfăşurarea lor, etc. Evenimentelor organizate în spaţiu
public pot avea un rol important în dezvoltarea localităților, dar acest potenţial se
valorifică în prezent doar de câteva ori pe an în fiecare localitate.

Distribuirea evenimentelor culturale din zona Ciuc:
s-au desfăşurat în aer liber sau nu? (tabel III.)

 Despre frecvenţa evenimentelor (tabel IV.) se poate afirma, că aproape o treime dintre
ele sunt organizate în mod sistematic, adică se repetă la anumite intervale de timp ori
se repetă ocazional. Acest lucru indică faptul că sistemul cultural este stabil.

Distribuţia evenimentelor culturale în zona Ciuc, după frecvenţa desfăşurării lor (tabel IV.)

 Există două grupe majore care se implică în organizarea evenimentelor, programelor
(tabel V.). Instituţia culturală locală, respectiv ONG-uri locale. Autorităţile locale, deşi
au o parte substanţială în ceea ce priveşte finanţarea şi organizarea evenimentelor, în
general nu au calitatea de organizatori sau doar foarte rar își asumă această calitate.
Această lipsă de vizibilitate nu este benefic pentru procesele politicilor de dezvoltare,
deoarece rolul real al autorităţilor locale nu se conştientizează pe scară largă, respectiv
acest rol se reduce doar la finanţarea evenimentelor.

Distribuirea evenimentelor culturale în zona Ciuc, pe organizatorii principali (tabel V.)

 Sistemul cultural are un conţinut divers şi bogat, iar rezultatele arată că numărul
evenimentelor, programelor este în creştere. Acest lucru indică faptul că segmentul
cultural dispune în continuare de un potenţial mare, care poate fi inclus în dezvoltarea
locală.
 În ceea ce priveşte sinergia între sectoare, acestea sunt foarte rare, comparând la
numărul total al evenimentelor. Organizarea evenimentelor culturale se conectează
numai în cazuri foarte rare cu alte sectoare pe nivel local. Această practică limitează
semnificativ potenţialul efect social al evenimentelor şi programelor culturale.
Schimbarea acestei practici necesită o mulţime de muncă, o abordare nouă, respectiv
elaborarea programelor cu caracter de model.
 Efectul facilitator funcţionează astăzi pe nivelul copierii instinctive şi superficiale, dar
nu funcţionează în metodele de organizare, în practica de comunicare, în planificarea
efectelor sociale. Aceste practici nu sunt împărtăşite, nu sunt cunoscute. Rezolvarea
acestei situaţii necesită funcţionarea sistematică al modelului bunelor practici.

 Raza de acţiune al evenimentelor este restrânsă. Acesta se referă la participarea
efectivă şi la aşa-numitele efecte secundare. Ştirea apare (va avea loc sau a avut loc un
eveniment), dar interpretările lipsesc (nu se poate forma o opinie despre acest
eveniment, de a beneficia ulterior din rezulatele aceasteia etc.).
 Este greu de explicat faptul că în procesul realizării şi prezentării evenimentelor şi
programelor culturale nu apare în mod vizibil măsura și caracterul finanţării, a
cheltuielilor propriu-zise și a investiţiei. Majoritatea evenimentelor crează impresia că
se întâmplă de la sine şi că nu implică costuri. Cu ocazia evenimentlor nu apare
nicăieri, şi astfel participanţii nici nu-şi dau seama, că toate aceste evenimente
constituie câte o investiţie semnificativă în localitate și în regiune. În acest caz, nu
conţinutul „pedagogic” ar fi important în primul rând, ci efectul pozitiv pe care
evenimentele o au în procesul de auto-organizare al comunităţiilor locale, deoarece
funcţionarea sistemului cultural este în mare parte un produs, un rezultat al
capacităţilor endogene.

2.2. Opinii, prelucrarea interviurilor
Pe lângă analiza bazelor de date am consacrat o atenţie specială anlizei opiniei actorilor
culturali din teritoriu. Am elaborat un pachet de propuneri preliminare referitoare la
dezvoltarea resurselor culturale din teritoriu, care a fost transmis la mai mult de 60 de ”actori”
din zonă. În legătură cu pachetul de propuneri de dezvoltare specialiștii au formulat mai multe
observaţii, puncte de vedere, completări importante:
-

Formularea modalităților de abordare şi propunerilor concrete: în legărură cu unele
probleme din pachetul de propuneri au fost formulate propuneri concrete, viziuni de
dezvoltare adecvate. Specificul lor:
o Repoziţionarea resurselor culturale cunoscute, care au fost ignorate în ultima
vreme
o Menţinerea şi dezvoltarea funcţionării resurselor culturale cu succes

-

Evidenţierea exploatării economice a resurselor culturale: pe parcursul consultăriilor
cu specialiștii din zonă a fost accentuat de mai multe ori importanţa exploatării
economice a resurselor culturale ca și aspect de luat în considerare la întocmirea
proiectelor viitoare. Potrivit mai multor opinii, zona dispune de mai multe resurse

culturale valorificabile economic, iar proiectele de reabilitare nu sunt eficiente
deoarece nu iau în seamă valorificarea economică ale acestora.
-

Accentuarea atitudinii teritoriale: actorii culturali accentuează unanim importanţa
dezvoltării și promovării propunerilor la nivel teritorial (sau cel puţin a celor care
depăşesc nivelul localităţilor).

-

Înfiinţarea unor puncte culturale: punctele culturale trebuie să capete un rol important
în valorificarea resurselor culturale, deoarece:
o au un farmec unic rezultat din gradul ridicat de cunoaștere;
o au competenţa de a integra şi a propaga mai multe resurse culturale;
o pot avea un rol important în construirea caracterului sinergetic.

-

Dezvoltarea profesională a actorilor culturali din zonă: în vederea valorificării mai
efciente a resurselor de dezvoltare, a cunoaşterii şi a adaptării exemplelor din zonă şi
din afara zonei, a răspândirii gândirii pe baza de proiecte este necesar o asistenţă şi o
formare continuă acordată actorilor culturali din zonă.

Consultăriile cu actorii culturali au evidenţiat faptul că dialogul are un rol important în
planificarea şi realizarea dezvoltării resurselor culturale din zonă. Formularea ideiilor
concrete, dezbaterea politicilor de dezvoltare actuale, acceptarea diferitelor propuneri de
dezvoltare la nivel local, formarea profesională a actorilor culturali sunt doar unele dintre
cele mai importante teme apărute. Pe baza acestora putem afirma că succesul dezvoltării
legate de resursele culturale din zonă este influenţată de dimensiunea şi intensitatea
dialogulului cu actorii interesaţi în dezvoltare.

3. Pachet de propuneri (politici de dezvoltare)
În legătură cu prelucrarea şi analiza datelor folosite la evaluarea situaţiei putem afirma
relevanţa problemelor de dezvoltare a resurselor culturale din zonă:
-

Teritoriul aferent razei de acțiune al Asociației CSIK LEADER deţine o cantitate
importantă de resurse culturale.

-

O mare parte a resurselor culturale nu au fost valorificate deloc.

-

Viziunile, încercările, realizările „bottom up” ne confirmă faptul că activităţile,
preocupările şi dezvoltarea legată de resursele culturale sunt întipărite în societatea
locală.

-

Strategia Culturală a Judeţului Harghita, întocmit în anul 2013, reprezintă un mare pas
în schimbarea punctelor de vedere legate de dezvoltările culturale.

Pachetul de propuneri rezultat din analiza bazelor de date şi dialogul realizat cu actorii
culturali din zonă conţine trei elemente:
-

viziune: sintetizarea tendinţelor de dezvoltarea mai importante, uneori inovative

-

propunere generală: relaţia specială dintre dezvoltările tip LEADER şi segmentul
cultural

-

propunere profesională: pachetul de propuneri întocmit pentru Asociaţia Csik
LEADER în legătură cu resursele culturale din zonă.

3.1 Viziune
Orientările, tendinţele

politicilor de dezvoltare actuale şi programele cadru ale Uniunii

Europene valabile până în 2020 – contrar exerciţiului practicat – abordează dintr-un alt punct
de vedere problemele de dezvoltare legate de resursele culturale. Punctul de vedere legat de
resursele culturale determinant în dezvoltarea zonelor periferice şi defavorizate are mai multe
componente importante:
-

Valorificarea efectelor de sinergie între diferite sectoare: înfiinţarea legăturilor
durabile între sectoarele care pot fi uşor conectate la domeniul culturii.

-

Promovarea exemplelor de bună practică din zonă şi din afara zonei (nu neapărat a
celor din străinătate).

-

Declanşarea practicilor de colaborare la nivel microregional.

-

Conectarea într-o reţea a evenimentelor, resurselor şi actorilor culturali (reţele în zonă
şi reţele din afara teritoriului).

-

Prezentarea orientării Uniunii Europene actorilor culturali din zonă şi monitorizarea
schimbării atitudinii legate de dezvoltarea resurselor culturale.

Propunem ca cele enumerate mai sus să fie integrate în condiţiile de accesare a finanțărilor
aferente apelurilor de proiecte.

3.2 Propunere generală importantă
Segmentul de cultură are un potenţial, care în celelalte sectoare nu există sau se prezintă doar
la un nivel redus, potenţial care ar poate avea un rol de stimulare important în abordarea
LEADER din teritoriu. Esenţa acestuia constă în faptul că între actorii culturali există la un
nivel de bază o relaţie de înţelegere, colaborare reciprocă ce apare în organizarea comună a
evenimentelor, ori intenţia pentru o astfel de colaborare, precum și posibilitatea planificării
comune. Aceasta constituie un potenţial intern de organizare şi colaborare care trebuie utilizat
în contextul programului LEADER. Aceste posibilități nu există, de exemplu, în domeniul
agriculturii, unde acţiunile comune au loc numai în cazul în care cadrul colaborării este
elaborat de către un actor instituţional extern.
Astfel, în elaborarea strategiei LEADER, segmentul de cultură ar trebui să primească un rol
major, fiind important şi ca sector în sine (acest segment a primit un rol mai puţin
semnificativ în practica de finanţare existentă). Este şi mai important însă efectul pozitiv
scontat asupra întregului proces LEADER, amintit mai sus.

3.3 Propuneri de dezvoltare privind resursele culturale
Propunerile pentru dezvoltarea resurselor culturale din teritoriu sunt rezumate în cinci pachete
de propuneri. Datorită caracterul general al propunerilor acestea pot sta la baza formulării
apelurilor de proiecte viitoare. Ordinea în care propunerile sunt prezentate este aleatorie, toate
având o importanță deosebită. În aceste propuneri sunt integrate și rezultatele discuţiilor
purtate cu actorii culturali din zonă.
1. Pachet de propuneri nr. 1.: promovarea programelor de sinergie.
Programele de sinergie la scara localităţilor pot fi implementate la două niveluri. Este
necesară conectarea durabilă pe de o parte ai actorilor locali, având interese diferite,

provenind din medii diferite, şi în acelaşi timp, conectarea durabilă ale diferitelor
sectoare (turism, agricultură etc.) care pot fi uşor legate de domeniul culturii.
 Gastronomia şi cultura: există deja mai multe evenimente în zonă care
urmăresc integrarea elementelor gastronomiei în anumite segmente ale
vieţii culturale. Recomandăm diseminarea acestei practici şi prezentarea
gastronomiei locale pe o scară mai largă (elementele culinare să apară la
mai multe evenimente, să nu fie conectate doar la acelaşi eveniment
cultural).
 Turismul şi cultura: există o mare varietate de tipuri de turism, fiecare
pot fi legate la alte şi alte resurse culturale în mod eficient. Recomandăm
elaborarea programelor în cazul cărora turismul şi cultura pot fi legate în
mod durabil (care se repetă sistematic).
 Sectorul agricol şi cultura: mai multe elemente ale sectorului agricol au,
în mod evident, legături strânse cu cultura (de exemplu ritualuri de
fertilitate). Conectarea resurselor culturale cu sectorul agricol poate fi de
multe ori în sine o atracţie turistică, ori poate avea un rol semnificativ în
consolidarea identităţii locale.
2. Pachet de propuneri nr. 2: construirea punctelor forte.
În fiecare dintre localităţi ale zonei s-au făcut încercări în ultimii ani pentru includerea
resurselor culturale locale în procesele de dezvoltare locală. Prin construirea punctelor
forte ne referim la concentrarea sporită la acele resurse culturale, prin care pot fi
elaborate în zonă activităţi unice şi atractive pentru turişti, care au un conţinut cultural
semnificativ, şi care funcţionează (sau pot fi operate) în mod continuu.
 Dezvoltarea centrelor de primire pentru grupuri de turişti: primirea
turiştilor în mod organizat, distractiv, lipseşte în totalitate din oferta
turistică al zonei. Există o mulţime de resurse culturale care joacă un rol
determinant în identificarea zonei, în crearea centrelor de primire trebuie
acordat un rol semnificativ resurselor culturale din zonă.
 Crearea unei imagini puternice (meşteri şi artişti populari): în crearea
punctelor forte, unul dintre cele mai importante sarcini este prezentarea
zonei prin oameni, prin persoane. În domeniul culturii, cei mai adecvaţi
pentru acest rol sunt meşteşugarii şi artiştii populari. Această abordare va
avea un efect pozitiv și asupra dezvoltării meşteşugurilor populare.

3. Pachet de propuneri nr. 3.: generarea proceselor de consolidarea identităţii
locale.
Obiectivul acestei propuneri este în primul rând inventarierea resurselor culturale
locale şi consolidarea identităţii locale. Cele mai recente tendinţe ale politicilor de
dezvoltare subliniază rolul decisiv al identităţii locale în dezvoltarea coeziunii locale şi
în sprijinirea dezvoltării economice.
 Prezentarea accentuată al istoriei locale: prezentarea istoriei locale în
mod atractiv şi dinamic este o tendinţă de dezvoltare recomandată tuturor
localităţilor. Pe lângă consolidarea identităţii locale şi creşterea sprijinului
public pentru dezvoltările locale, anumite aspecte ale istoriei locale pot fi
valorificate şi în turism.
 Realizarea cadastrului de valori specifice economiei culturale:
inventarierea profesională ale resurselor culturale, având în vedere
următoarele

aspecte:

integrarea

socială

ale

resurselor

culturale,

transformabilitatea resurselor culturale existente în resurse culturale noi,
posibilitatea valorificării economice ale resurselor culturale.
 Lansarea proceselor de construire al comunităţii: sprijinul social are un
rol semnificativ în procesele de dezvoltare locală sau de scară mai largă.
Din acest punct de vedere, utilizarea resurselor culturale are un rol decisiv,
deoarece există o legătură strânsă dintre identitate și valorilor culturale.
4. Pachet de propuneri nr. 4: marketing teritorial.
Strategia de marketing teritorial a ajuns în prim plan prin prisma dezvoltării turistice
din teritoriu. Turiştii aleg destinaţia pe baza imaginii teritoriului, activităţile de
marketing unice ale diferitelor servicii turistice sunt mai puţin importante. Turiştii
doresc să încearcă cât mai multe servicii, atracţii dintr-o anumită zonă, doresc să se
identifice cu zona respectivă, să se implică în viaţa ei. Resursele culturale pot primi un
rol important în funcţionarea marketingului teritorial din această zonă.
 Construirea şi utilizarea identității vizuale ale localităţilor: construirea
identității vizuale și a imaginii localităţilor joacă un rol important în
diversificarea ofertei teritoriale, dar în acelaşi timp contribuie semnificativ
la crearea unei imagini unice şi specifice la nivel teritorial (conţinând
numeroase elemente specifice).

 Identitatea şi cultura zonei Ciuc: gândirea, planificarea şi practica de
dezvoltare teritorială lipseşte în totalitate din zonă. Programul LEADER şi
programele referitoare la imaginea teritorială, care câştigă din ce în ce mai
mult spaţiu în turism (şi rolul semnificativ ale elementelor culturale în
aceasta), oferă o oportunitate ideală pentru crearea profesională al imaginii
teritoriale.
5. Pachet de propuneri nr. 5.: dezvoltarea competitivităţii în privinţa politicilor de
dezvoltare.
Pe lângă formularea diferitelor direcţii de dezvoltare, sunt necesare diferite programe
profesionale, este necesar formarea actorilor care deţin un rol decisiv în dezvoltarea
resurselor culturale locale. De asemenea, este importantă profesionalizarea şi stabilirea
unui nivelul ridicat de exigenţă în valorificarea resurselor culturale din zonă.
Propunerile de dezvoltare formulate de noi se referă la lansarea programelor care vor
sprijini pe de o parte valorificarea resurselor culturale, şi în acelaşi timp vor contribui
eficient la dezvoltarea întregului teritoriu.
 Management profesional al evenimentelor: diferitele evenimente
culturale reprezintă o mare parte ale resurselor culturale din zonă.
Organizarea evenimentelor culturale determină popularitatea lor, utilizarea
lor ulterioară, rolul pe care vor juca în formarea relaţiilor din zonă şi din
afara zonei, forţa şi intensitatea efectului lor în formarea identităţii locale.
Propunem lansarea unor programe profesionale, care are ca obiectiv
elaborarea unui manual şi programe de formare profesională de calitate,
adaptată actualilor actori culturali.
 Program pentru construirea destinaţiei: fundamentarea elaborării
punctelor forte detaliate în Pachetul de propuneri nr. 2, poate fi realizată în
cel mai eficient mod printr-un program special, bazat pe modele existente
în zonă. Localităţile din zonă care sunt interesaţi vor putea utiliza
numeroase aspecte ale modelului elaborat şi fără sprijin profesional, în
cazul în care ar fi posibil implementarea a două, ori cel mai mult trei
programe directe.
 Lansarea unui program facilitator: În diseminarea bunelor practici din
zonă, trebuie lansat un proces în cadrul căruia actorii din zonă vor
cunoaşte nu numai rezultatele programelor cu succes, dar şi metodele de
planificare, de organizare și de metodologie etc. Această oferă posibilitatea

formării interfeţelor reale de colaborare între activităţile actorilor din
diferitele localităţi. În acest proces, ar fi un ajutor semnificativ din partea
Csík LEADER stabilirea unor relaţii cu Centrul Cultural Judeţean
Harghita, care coordonează implementarea strategiei culturale al judeţului.

