
Consilierul prin ului Charles vrea s  dezvolte proiecte în Maramure

Consilierul pentru România al prin ului Charles, Jeremy Stanforth, care e
totodat i Înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Rural , a f cut o vizit  de trei zile în
jude  cu scopul de a identifica zone propice pentru implementarea unor proiecte pilot
sus inute de casa Wales. În fapt este vorba de un program amplu, pentru care exist
un fond de 120 de milioane de euro, i care ar urma s  se deruleze cu aportul
organiza iilor nonguvernamentale, al Ministerului Agriculturii i al Ministerului
Turismului. Maramure ul a fost ales pentru aceast  ac iune f  precedent ca urmare
a vizitelor repetate pe care Chlarles de Wales le-a f cut în jude , prin ul mo tenitor al
Angliei declarându-se îndr gostit de aceast  zon  a României.

Consilierul Jeremy Stanforth, înso it de un reprezentant al Guvernului Român,
Cora Motoc, a sosit în Maramure  s pt mâna trecut i a avut o prim  întrevedere cu
dl C lin Matei, vicepre edinte al Consiliului Jude ean. Consilierul i-a explicat
acestuia c , în cadrul programului care a fost demarat, sunt identificate ase jude e ale

rii – Maramure ul, Bistri a, Vâlcea, Sibiu, Bra ov i Covasna, asupra c rora casa
Wales î i concentreaz  aten ia. Ideea este de a se concentra pe comunit i care i-au

strat tradi ia aproape intact i care s  fie sprijinit  pentru a- i dezvolta economia
local  atât prin prisma agriculturii i a fermelor, cât i din perspectiva turismului,
respectiv a segmentului cultural.

“Sper m s  întocmim proiecte serioase împreun  cu comunit ile care s
atrag  ulterior cât mai multe fonduri. In Maramure  am putea avea un exemplu, un
model care s  poat  fi dezvoltat mai apoi cu succes i în alte jude e. Vrem s  facem
ceva pentru oamenii care locuiesc în comunitatea rural , pentru economia
localit ii”, a ar tat consilierul prin ului Charles.

Stanforth a avertizat autorit ile maramure ene c  proiectele de sprijinire a
comunit ilor rurale sunt urgente în jude i c , în situa ia în care nu se va ac iona
rapid, tradi ia, agricultura i fermele din Maramure  vor disp rea f  urm . “Odat

sa i s  plece, ace ti oameni nu se vor mai întoarce la ar . E un pericol care
trebuie preîntâmpinat”.

La nivel jude ean, au fost deocamdat  identificate patru grupuri de ac iune
local  - Repedea, S li tea de Sus, F rca a i Baia Mare. Pe de alt  parte, o problem
abordat  de dl Matei a fost cea a aeroportului, ca infrastructur  obligatorie pentru a
antrena dezvoltarea zonei.
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