Prezentarea podgoriei Corcova Roy & Dâmboviceanu

Așezată în partea de sud-vest a țării, în Județul Mehedinți, Corcova este o podgorie
nouă pentru publicul de azi, care reia însă tradiția producerii vinului de calitate, inițiată în
acest areal în urmă cu mai multe sute de ani.
Vinurile Corcova Roy & Dâmboviceanu sunt speciale și au acel «gout du terroir», pentru
că aici se întrunesc toate elementele necesare: un climat temperat-continental cu
influențe mediteraneene - veri calde și secetoase, ierni blânde, cu precipitații
accentuate; solurile cu o structură litologică variată și o mineralitate bogată, specifice
Piemontului Motrului, parte a celei mai mari unități piemontane din țară, Piemontul
Getic; vița de vie nobilă, cu soiurile potrivite, furnizată de Pepinieres Hebinger și munca
atentă și responsabilă a echipei Corcova Roy & Dâmboviceanu.
Începând cu anul 2005, 55 de hectare de teren au fost replantate cu vițe furnizate de
Pepinieres Hebinger din Franța și soiuri existente pe timpul moșiei Bibeștilor - Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Muscat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon Blanc –
precum și Fetească Neagră. În plus, cramele construite de prințul Antoine Bibescu au
fost refăcute complet în perioada 2008 – 2009, respectând arhitectura inițială, și au fost
dotate cu utilaje de vinificație produse de cele mai prestigioase firme de specialitate din
Franța și Italia.
Investiția până în momentul de față a ajuns la 3 milioane de euro. Din această sumă, o
parte a fost obținută prin finanțare din partea Uniunii Europene și a Guvernului
României: 500.000 euro prin Proiect Sapard pentru înființarea plantației de viță de vie 2006-2007 (50% prin participarea Guvernului României și a Uniunii Europene și 50%
contribuția partenerilor) și 410.000 euro pentru dotarea cu utilaje a cramei în 2009 (50%
prin participarea Guvernului României și a Uniunii Europene prin proiect FEADR și 50%
contribuția partenerilor).
În momentul de față, au loc extinderi ale plantațiilor de viță de vie prin programul de
reconstrucție și reconversie al plantațiilor viticole, fonduri UE.
Firma numără 18 angajați permanenți.

