Parteneri în proiect
Grecia
PRISMA – Centrul pentru Studii de Dezvoltare
Contact: Fouli Papageorgiou, e-mail:
prisma@prismanet.gr, tel.: +30 210 7525660

România
Fundaţia CDIMM Maramureș
Contact: Radu Big, e-mail: cdimm@cdimm.org,
tel.: +40 262 224870

Prefectura Thesprotia
Contact: Lambros Kissas, e-mail:
nathpoleo@aias.gr, tel.: +30 26650 25788

Fundaţia Carpatică
Contact: Lorena Stoica, e-mail: cfro@rdsor.ro,
tel.: +40 259 419758

Agenţia de turism Apeiros
Contact: Petros Skrekos, e-mail: tour@apeiros.gr,
tel.: +30 26650 26944
Ungaria
Academia Maghiară de Ştiinţe, Centrul de
Studii Regionale Vest
Contact: Iren Kukorelli Szörényi, e-mail:
sziren@rkk.hu, tel.: +36 96 516571
Asociaţia de turism rural Szigetköz
Contact: László Fazekas, e-mail:
fazekas.laci@axelero.hu, tel.: +36 96 210088
Herghelia Szelle
Contact: Kornel Szelle, e-mail:
szelle@axelero.hu, tel.: +36 20 9353223

Agenţia de turism Mara Internaţional Tour
Contact: Viorel Năsui, e-mail: maraint@sintec.ro,
tel.: +40 262 226741

DEZVOLTAREA DURABILĂ A
TURISMULUI RURAL PRIN
CERTIFICAREA SERVICIILOR
ECOTURISTICE

Suedia
SLU – Universitatea Suedeză de Stiinţe
Agricole, Centrul de Dezvoltare Rurală/ALA
Contact: Ulf Brangenfeldt, e-mail:
ulf.brangenfeldt@omv.slu.se, tel.: +46 18 671912
Asociaţia Suedeză de Ecoturism
Contact: Tomas Bergenfeldt, e-mail:
tomas@aventyrsresor.se, tel.: +46 855 606910
Agenţia de Dezvoltare Skogslandet AB
Contact: Kristina Ohman, e-mail:
kristina@skogslandet.se, tel.: +46 921 57006
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi pagina
de internet a proiectului: www.ecoroute.org sau să ne
contactaţi pe e-mail la adresa: radu@cdimm.org

Mlaştina Sagiada, o importantă destinaţie ecoturistică în Grecia

Acest proiect este cofinanţat de Comisia Europeană Direcţia Generală Educaţie şi Cultură prin programul
Leonardo da Vinci.
Alpinism în Nordul Suediei - foto Kristina Öhman

Zonele ţintă

Szighetköz - Ungaria

Scopul proiectului
Ecotourismul, aşa cum a fost definit de Societatea
Internaţională de Ecoturism în 1992, este ”turismul
realizat în natură, care protejeaza mediul şi susţine
dezvoltarea economică locală”. Turiştii câştigă mai
multă experienţă, natura, cultura şi populaţia sunt
tratate cu respect şi consideraţie, populaţia locală
câştigă prin dezvoltarea economică iar operatorii
turistici au din ce în ce mai mulţi clienţi interesaţi.
Pentru a avea siguranţa unei bune colaborari între
oameni şi natură este necesară o certificare a
oamenilor precum şi a serviciilor oferite.
Proiectul ECO-ROUTE are ca şi scop introducerea
unui sistem de certificare la nivel european şi
sprijinirea comunităţilor locale privind creşterea
capacităţii acestora în aplicarea în practică a unui
asemenea sistem.
Dans popular - România

Introducerea unui sistem de certificare a serviciilor
ecoturistice va fi realizată în 4 regiuni din Europa:
♦ Laponia în Nordul Suediei
♦ Zona de coastă din Regiunea Epirus - Grecia
♦ Zona dunăreană din Vestul Ungariei
♦ Regiunea carpatică din Nord Vestul României
Bogăţia acestor regiuni constă în diversitatea
resurselor naturale şi culturale care oferă posibilităţi
diverse de dezvoltare a turismului. O parte a
activităţilor ecoturistice există în oferta operatorilor
turistici dar există potenţial pentru dezvoltarea
acestora şi creşterea calităţii serviciilor turistice
oferite. Prin acest proiect se va realiza o evaluare a
a c t i v i t ă ţ i l o r Regiunea carpatică - România
ecoturistice existente
în regiunile implicate.
De asemenea, se va
constitui o echipa care
să implementeze şi să
monitorizeze
activităţile privind
creşterea capacităţii
instituţionale şi a
activităţilor privind
certificarea serviciilor
turistice oferite.

Activităţile din proiect

Canoe in Norrbotten - Suedia

♦ Realizarea unui pachet de instruire pentru

întreprinzători în turism pentru ai sprijini în
implementarea criteriilor de certificare precum şi
creşterea capacităţii acestora în introducerea unui
sistem de certificare a serviciilor turistice oferite
♦ Înfiinţarea unei echipe la nivel local în fiecare
regiune implicată care să determine operatorii
turistici şi autorităţile locale să implemeneze un
sistem de certificare privind ecoturismul şi care să
ofere asistenţă şi consultanţă
♦ Activităţile realizate în cadrul proiectului vor fi
publicate în cadrul paginii de internet. De asemenea,
vor fi organizate 4 seminarii în regiunile implicate
şi un seminar internaţional în Suedia pentru a
distribui informaţiile organizaţiilor interesate din
Europa.
♦ Va fi realizat un Ghid de bune practici privind
certificarea serviciilor ecoturistice, prezentându-se
cum pot fi aplicate aceste criterii de certificare în
diferite regiuni din Europa

♦ Evaluarea activităţilor ecoturistice existente şi a

sistemelor de certificare în fiecare regiune implicată
precum şi inventarierea criteriilor de certificare.
♦ Experienţa existentă în alte ţări europene va fi
adaugată pentru a creea o bază de date cât mai
completă
♦ Realizarea unei propuneri cu privire la un sistem
universal de certificare a ecoturismului
♦ Realizarea unei cercetări privind operatorii turistici
existenţi în regiunile implicate precum şi
identificarea experienţei, atitudinilor şi aspiraţiilor
acestora
Regiunea Drepanos - Grecia

