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PREZENTARE PROIECT DE COOPERARE 

 

Titlul proiectului: EUROCHEF 

Partenerii proiectului: 

1. Asociația GAL Bucovina de Munte din România; 
2. ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO GALICIA SUROESTE EURURAL din Spania; 
3. ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE din 

Spania. 
 
Bugetul eligibil al partenerului GAL Bucovina de Munte: 164.735 euro. 
 
Sursa de finanțare: Proiectul este finanțat prin Măsurii 19 LEADER din PNDR sub-
măsura 19.3 – Componenta B, intensitatea ajutorului public fiind de 100%. 
 
Durata: Durata de implementare a proiectului este de 20 luni zile: martie 2021 – noiembrie 
2022. 
 
Scopul proiectului: valorificarea moștenirii gastronomice din zonele rurale ale teritoriilor 

partenere, prin promovarea lor în cadrul unor evenimente de tip cooking show, web site și 
participarea în comun la evenimente de promovare turistică. Pentru aceasta fiecare partener 
organizează un studiu în propriul teritoriu pentru a identifica cele mai potrivite produse pentru 
a fi valorificate și promovate, ca elemente distinctive ale teritoriilor și cu potențial de a atrage un 
sector de turiști pe acest domeniu, care ulterior vor cumpăra aceste produse și le vor duce acasă, 
în țările lor de origine, generând astfel noi piețe de desfacere pentru producătorii locali, precum 
și pentru stimularea creșterii consumului local, de proximitate.  Ulterior, cu sprijinul unui Chef 
bucătar se vor organiza în fiecare teritoriu evenimente de tip cooking show, în cadrul cărora 
produsele tradiționale vor fi prezentate de o maniera inovativă, și vor fi realizate materiale video 
ce vor fi distribuite pe diverse canale, pentru a spori atât consumul local, dar mai ales a atrage 
vizitatori în teritoriile acoperite de GAL-urile partenere. Se va crea chiar premisa realizării unor 
fuziuni între produsele din diferite teritorii, sporindu-le astfel valoarea gastronomică și 
extinzându-se piața potențială de desfacere. Se va crea și un web site de prezentare a proiectului 
și produselor promovate în cadrul lui, precum și un caiet de rețete tradiționale și reinterpretate. 
 

 
În vederea realizării scopului proiectului propus au fost identificate următoarele obiective: 
1. Valorificarea resurselor gastronomice din zonele rurale, generând noi piețe de desfacere . 
2. Asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin promovarea produselor tradiționale și a 

teritoriilor, valorificând gastronomia locală și moștenirea culturală, în scop turistic. 
Bugetul eligibil al partenerului GAL Bucovina de Munte: 164.735 euro 
 
Activitățile proiectului sunt: 

- Managementul proiectului; 

- Identificarea și punerea in valoare a resurselor locale ale fiecarui teritoriu; 

- Crearea și promovarea mărcii EUROCHEF și marketingul in comun al acesteia; 

- Eveniment de tip show cooking transnațional in teritoriile partenerilor spanioli; 
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- Eveniment de tip cooking show transnațional in teritoriul GAL Bucovina de munte, cu 

participarea tuturor partenerilor; 

- Participare la un eveniment național de dezvoltare rurala in domeniul turism si 

gastronomie, la București ; 

- Eveniment de prezentare internațională a proiectului și mărcii EURO CHEF la un târg 

internațional in domeniul dezvoltării rurale -Madrid; 

- Elaborare materiale video de promovare a evenimentelor de tip cooking show ; 

-  Realizare web site dedicat al proiectului; 

- Elaborare ”Caiet de rețete comune fusion cousine” sub marca Eurochef. 

 
Ideea proiectului decurge din nevoia de a da valoare unora dintre produsele noastre 

gastronomice, pentru a spori consumul local și de proximitate, și pentru a genera noi preparate 
folosind produsele tradiționale în moduri inovative și fuzionând cu alte bucătării ale lumii într-
un mod creativ. Dăm astfel valoare și unor resurse turistice de patrimoniu local, care, împreună 
cu gastronomia, ar putea crea un nou produs turistic atractiv. În acest caz, nu ne gândim doar la 
populația locală, ci și la turiștii și vizitatorii pe care îi primim. 
 
 

Pentru informații referitoare la stadiul proiectului urmăriți site-ul 
www.bucovinademunte.ro sau pagina de Facebook a Asociației GAL Bucovina de Munte. 

 
 

 

 

 

http://www.bucovinademunte.ro/

