Il-Proġett fil-Qosor
Il-Wirt kulturali straordinarju fl-inħawi tal-Mediterran li jinkludi l-ibliet rikki bl-istorja, bl-arti, bil-kultura
u bit-tradizzjoni, joffri sfond interessanti għat-tkabbir tat-turiżmu. Minkejja li dan kien is-settur li kellu
irwol primarju u fundamentali, il-mudell ta' governanza żviluppat f'din iż-żona sal-llum kien l-aktar iffukat
fuq ir-riżorsi kostali filwaqt li ċ-ċentri storiċi imporanti li jinsabu fit-territorji fuq in-naħa ta' ġewwa
għadhom

nuqqas

ta'

valorizzazzjoni.

It-tisħiħ u l-kwalifikazzjoni tal-potenzjal, kif ukoll iż-żieda ta' sfruttament ta' dawn iż-żoni involuti hija lisfida li l-proġett F.O.P jimmira li jindirizza permezz ta' mudell iffukat fuq pjanijiet ta' turiżmu innovattiv
għall-wirt kulturali u dak ambjentali. Xi siti magħżula fl-Italja (ir-reġjuni tal-Lazio, tal-Basilicata u talCampania), fl-Eġittu (Alexandria), fi Spanja (Cordoba), f'Malta (Valletta), fil-Palestina (Betlehem), fitTuneżija (Mahdia) u fil-Lebanon (Byblos), b'hekk ser isiru parti minn netwerk bejn il-fruntieri taċ-ċentri
storiċi b'tali mod li tiġi imsaħħa il-viżibilità tagħhom fis-settur turistiku b'mod reċiproku. Permezz ta' titjib
ta' dawn iċ-ċentri, id-diversifikazzjoni u d-destaġonjalizzazzjoni turistika, u l-pożizzjonament ta' segmenti
tas-suq aktar wiesa', l-ekonomiji lokali kkonċernati jiġu msaħħa u żviluppati aktar. Ma' dan, ser tiġi wkoll
implimentata ospitalità wiesgħa* fil-Palestina u fl-Eġittu b'tali mod li jiġi stimulat turiżmu f'żoni speċifiċi
b'itinerarji ġodda li jinkludu bliet qodma li, minkejja l-valur tagħhom, qatt ma ġew sfruttati b'mod sħiħ.
Iċ-ċentri storiċi ta' pajjiżi li jmissu mal-Baħar Mediterran, bħala kustojdi ta' parti akbar tal-wirt kulturali
materjali kif ukoll immaterjali ta' dan ir-reġjun ġeografiku - li żgur huwa l-akbar u l-aktar "baċir" ta' offerti
kulturali fid-dinja - għandhom l-potenzjal għall-attrazzjoni turistika li għadha ma ġietx espressa b'mod kif
sippost. L-iżvilupp turistiku tassew affettwa l-aktar iż-żoni kostali u anke meta dan kien jinvolvi l-ibliet
kostali, iċ-ċentri storiċi rarament ibbenefikaw minn dan l-iżvilupp. Barra minn hekk, ta' spiss, l-karattru
eżoġenu tal-investimenti turistiċi fisser li mhux biss il-komunitajiet lokali ma bbenefikawx mill-introjtu
ekonomiku li ġej mit-turiżmu, iżda soffrew il-konsegwenzi negattivi bħal ma' hija l-espuljsoni miċ-ċentri
storiċi, iż-żieda fil-għoli tal-ħajja u t-telf tal-identità.

