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Informaţie de presă
Centrul profesional pentru somelieri din Veliko Târnovo de instruire a
tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă
Centrul bulgaro-român de instruire pentru somelieri va fi înfiinţat în cadrul proiectului
„Sommilabour”, finanţat de Programul de colaborare transfrontalieră INTERREG V-A România –
Bulgaria 2014-2020, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională. Proiectul a fost prezentat astăzi în Veliko Târnovo de către Stanimir Stoyanov, partener
principal şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Vinului din oraşul Suhindol, şi Diana Nedelcu şi Dan
Varzaru, reprezentanţi ai organizaţiei partenere - Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi
Inovare din Craiova, România.
Proiectul Sommilabour se realizează cu un buget total de 495,138.65 de euro. În cadrul
proiectului se va înfiinţa un Centru transfrontalier de instruire pentru somelieri în oraşul Veliko
Târnovo care va avea ca scop principal instruirea tinerilor din zona transfrontalieră Bulgaria România, care riscă să rămână fără un post de muncă, pentru ca aceştia să poată răspunde la
cererea din ce în cei mai mare a cramelor şi a magazinelor de vinuri, hotelurilor şi restaurantelor
etc. Centrul de instruire va fi deschis în complexul de arhitectură ”Samovodska cerşia”.Această
locaţie va contribui la promovarea centrului, precum şi la sustenabilitatea proiectului chiar şi după
finalizarea acestuia. Centrul de formare va avea săli de lectură, sală de degustare complet
echipată conform standardelor mondiale în domeniul degustării de vin.
Cele 8 sesiuni de instruire în domeniul somelierului şi turismului vitivinicol vor fi organizate
pentru 225 tineri bulgari şi români aflaţi în căutarea unui loc de muncă, în Centrul
transfrontalier de instruire noul creat în cadrul proiectului Sommilabour. Aceştia sunt tinerii
care locuiesc în oraşele şi localităţile mici din zonele de frontieră, deoarece unul printre scopurile
proiectului este ca tinerii din aceste zone să-şi crească calificarea profesională. Cursurile vor avea
durata de 5 zile şi vor cuprinde diferite teme din domeniul degustării şi cunoaşterii vinului, precum
şi în oferta, promovarea acestuia şi a produselor legate de el, fiind alcătuite de module atât
teoretice, cât şi practice. Va fi dezvoltat şi tipărit un dicţionar cu termeni de specialitate în
limbile bulgară, engleză şi română. Glosarul va conţine informaţii şi termenii specifici care îi pot
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ajuta pe noii somelieri în comunicarea lor cu clienţii străini - turişti români în Bulgaria şi turişti
bulgari în România. În plus, vor fi întocmite şi manuale educative pentru ghizi turistici dedicate
tururilor de crame, ceea ce va sprijini scopurile proiectului, va crea posturi de muncă şi va instrui
mai multe persoane din grupele de risc.
Prin construirea Centrului bulgaro-român de instruire pentru somelieri se ţinteşte oferirea unui
serviciu integrat sustenabil – posibilitate de a realiza traininguri şi cursuri de formare profesională
pentru somelieri şi ghizi turistici specializaţi în domeniul viticulturii, care ar putea organiza şi
realiza nişte tururi vitivinicole. Se prevede ca după realizarea proiectului Centrul de instruire să
ofere moduri educative reprezentanţilor producătorilor de vin, şcolilor profesionale/liceelor,
turiştilor şi tuturor persoanele care doresc să dobândească noi competenţe şi cunoştinţe, prin care
să se poată adapta mai bine şi, astfel să aibă competitivitate mai mare pe piaţa muncii.
Proiectul cuprinde mai multe activităţi de comunicare şi de promovare a ideilor şi rezultatelor din
crearea centrului de instruire pentru somelieri - web-site, materiale promoţionale, unul dintre
obiective fiind să se creeze o reţea care va contribui la îmbunătăţarea turismului şi afacerilor
regionale viti-vinicole, pe de o parte, iar pe de altă va creşte oportunităţile pentru angajare a
tinerilor, mobilitatea şi competitivitatea acestora.
În caz că aveţi întrebări şi pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi prin tel.
0885400531 şi adresa de mail: radoslavav@yahoo.com :P. Mechkyureva - Asociat „Relaţii cu
publicul”, Proiectul „Sommilabour”

