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A


fost odată ca niciodată...

...o poartă prin care bătrânul fluviu Dunărea intră în România.
Porțile de Fier sunt o punte între două comunități, iar Dunărea este martorul mut care se folosește
de această punte pentru a se uita în permanență către trecutul, prezentul și viitorul comunităților din
Mehedinți. Acum aproape 2 milenii, Traian își aducea legiunile în localitatea numită astăzi Șvinița. Astăzi,
în Șvinița se vorbeşte tot mai des despre „legiunile” de turiști şi de modalităţile de a le atrage. Asociația
„Pro Mehedinți” a realizat proiectul „Promovarea prin marketing turistic a moștenirilor culturale, naturale și
istorice ale comunei Șvinița” prin POR DMI 5.3., un proiect despre perspective și marketing prin care au fost
realizate: 10.000 de CD-uri, 4.000 de ghiduri turistice și 4.000 de monografii. Povestea s-a încheiat cu o
creștere de 50% a numărului de turiști după un an de zile.
Dunărea ne-a avertizat să ne gândim la viitor pentru că Porțile de Fier s-ar putea închide dacă nu
acționăm sustenabil! Asociația „Pro Mehedinți” a dezvoltat un proiect pe POSDRU DMI 5.2. Prin
proiectul „Parteneriat pentru dezvoltare rurală” participanții au fost implicați în cursuri de TIC,
antreprenoriat sau lucrător în comerț.




Succesul e... MOLIPSITOR!



Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porților de Fier și
valorificarea lui ca produs turistic


fost odată ca niciodată...
...un gânditor pe nume George Santayana.
Vorbele sale s-au transformat într-un ecou în fața trecerii timpului: „Cine nu cunoaște memoria
trecutului riscă să-l repete!” Dar ce putem face atunci când trecutul stă să dispară? Atunci când acele
amintiri și, în egală măsură, lecții ale viitorului stau să cadă pradă trecerii timpului, inițiativele care
urmăresc reabilitarea lor sunt „firul roșu” care se întinde peste orice clipă, oră sau deceniu.
Muzeul Regiunii Porților de Fier este un papirus pe care istoria a așezat, în funcție de epocă, noi și
noi rânduri: castru roman, biserică medievală, fortificații medievale... O atracție inedită din punct de
vedere istoric, un complex pe care România nu-și poate permite să-l piardă în fața trecerii timpului. Şi
pe care nu-l va pierde mulţumită proiectului „Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porților de Fier și
valorificarea lui ca produs turistic” , finanţat prin POR, DMI 5.1. şi implementat de Consiliul Judeţean
Mehedinţi.




Succesul e... MOLIPSITOR!



Investiție nouă: Centrul de Vinificație Corcova

A


fost odată ca niciodată...

...o podgorie minunată, dar lăsată uitării.
„În vin stă adevărul”. Dar renaşterea viilor româneşti în ce stă? Asemeni păsării Phoenix, podgoria
Corcova din judeţul Mehedinţi, cândva proprietate a prinţului Anton Bibescu, a renăscut din propria
cenuşă prin munca şi devotamentul a doi antreprenori determinaţi şi cu ajutorul fondurilor europene.
În anii 2008-2009, cu sprijinul unei finanțări FEADR prin PNDR, Măsura 123, S.C. Viticola
Corcova S.R.L. a realizat proiectul „Investiție nouă, centrul de vinificație Corcova”. Prin acest proiect
cramele istorice ale Corcovei au fost dotate cu utilaje și echipamente moderne de vinificație. Cu fonduri
proprii, societatea a renovat clădirile și a organizat un flux de producție modern, care împreună cu utilajele
achiziționate prin proiect au permis obținerea unor vinuri de calitate.
Vinul de Corcova poartă amprenta originală a locului şi vorbeşte despre istorie, distincţie şi pasiune.
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