Baltkrievijas pilsētā epe ā notika otrā darba grupas sanāksme
projekta BELLA CUISINE ietvaros
2013.gada 17.jūlijā Baltkrievijas pilsētā epe ā notika otrā darba grupas sanāksme 11 projekta
LLB-2-226 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz
kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) koordinatoriem no Krāslavas, Aglonas, Dagdas,
Ludzas un Rēzeknes novada domēm no Latvijas un Polockas rajona izpildkomitejas, Lepe a un
Glubokoje rajonu izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma noda ām, Verhnedvinskas un
Mioru rajonu deputātu padomēm un starptautiskā sadarbības attīstības atbalsta fonda „Interakcija”.
Sanāksmes laikā tika apspriestas tuvākās projekta aktivitātes. Tajā skaitā pieredzes apmaiņas
brauciens Baltkrievijas projekta koordinatoriem un 30 kulinārā mantojuma un ēdināšanas sektora
uzņēmumu pārstāvjiem no 13. līdz 15.augustam uz Aukštaitijas reģionu Lietuvā un no 25. līdz
27.septembrim uz Latgales reģionu Latvijā, kā arī mācību brauciens Baltkrievijas projekta
koordinatoriem un projekta vadītājai no 21. līdz 24.augustam uz Skanes reģionu Zviedrijā. Šo
braucienu laikā ir paredzēts apmeklēt kulinārā mantojuma uzņēmumus un dalīties pieredzē par to
darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīklā.
Sanāksmes laikā arī tika apspriesta kopēja BELLA CUISINE maršruta izstrāde, kā arī kopējas
brošūras ar informāciju par kulinārā mantojuma uzņēmumiem Latgalē un Vitebskas apgabalā
koncepcija.
Otrā darba grupas sanāksme notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales
un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas atbalsts.
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The European Union is made up of 27 Member States who have decided to
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together,
during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of
stability, democracy and sustainable development whilst maintaining
cultural diversity, tolerance and individual freedoms.
The European Union is committed to sharing its achievements and its values
with countries and peoples beyond its borders.
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views of the European Union.

