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DATE STATISTICE: Industria turistica.  

Toscana (2009)

 26 630  firme active in domeniul turismului (unitati de 
cazare si nu numai)

 12 035 unitati de cazare colective 

 2 891 hoteluri si similare

 9 588 alte unitati de cazare

 > 5% din PIB



DATE STATISTICE: Piata turistica.  

Toscana (2008)

 41 499 925 innoptari

Cetateni italieni: 21 653 806 (aprox. 52% )

Alte nationalitati: 19 846 119 (aprox. 48%)

(DE > NL > USA > UK > FR)

 10 925 850 vizite in scop turistic

 Turisti per km2: ~ 475 vizite/km2

 61% din totalul vizitelor in scop turistic din Toscana au 
vizat Florenta si destinatiile de pe coasta 



Noi competente in domeniul turismului

Tratatul de la Lisabona/Art. 195

1. Uniunea Europeana va suplimenta actiunile individuale ale Statelor 

Membre in domeniul turismului, in special in ceea ce priveste stimularea 

cresterii competitivitatii acestui sector.

In acest scop, Uniunea va actiona in urmatoarele directii:

(a) Incurajarea crearii unui mediu favorabil dezvoltarii firmelor private

din acest sector;

(b) promovarea cooperarii intre Statele Membre, in mod special prin

intermediul schimburilor de bune practici.

2. Parlamentul European si Consiliul Europei, actionand in conformitate cu

procedura legislativa ordinara, vor stabili masuri specifice pentru a

suplimenta actiunile intreprinse de Statele Membre, cu exceptia

armonizarii legislatiei si a regulamentelor proprii Statelor Membre.



Rolul regiunilor europene in promovarea turismului

In mai multe state europene, Regiunile:

• au competente exclusive in domeniul promovarii si dezvoltarii turismului;

• sunt responsabile cu managementul fondurilor structurale(e.g. FEDR, 

FSE, FEADR)

• negociaza programele operationale direct cu serviciile Comisiei 

Europene

• transpun legislatia europeana si pe cea nationala in programe de 

finantare implementate de autoritatile locale. 



Detalii despre proiect

 Titlul proiectului: “Turism toscan competitiv si sustenabil”;

 Scopul: crearea unei retele integrate de observatoare de

destinatii turistice;

 Grup tinta: Proiectul implica 50 primarii (60% din fluxul

turistic din Toscana);

 Durata estimata: mai 2010 – decembrie 2011

 Buget total: 2,5 mil. Euro



Detalii despre proiect

 Proiectul ”Toscana durabila si Competitiva” sprijina infiintarea

unei retele de observatoare localizate in destinatiile turistice

care raspund pe de o parte de masurarea/evaluarea

fenomenelor referitoare la turism iar pe de alta parte

implementarea dialogului social printr-un set adecvat de

instrumente si procese.

 Aceste activitati trebuie sa ofere actorilor decizionali date

cheie, in vederea asigurii participarii si sprijinirii dezvoltarii

durabile si competitive a destinatiilor.



Detalii despre proiect

 Primul lot de beneficiari este compus dintr-un grup de 10

municipalitati corespunzatoare a 10 destinatii turistice

importante.

 Celui de-al doilea lot s-au mai adaugat alte 40 de

municipalitati.

 In final, proiectul cuprinde 50 de destinatii care difera ca

marime a populatiei si tip de turism.



Detalii despre proiect

Activitati:

1. Semnarea acordului de parteneriat;

2. Crearea Comitetului de Coordonare;

3. Realizarea unei analize SWOT (centrata in jurul a 10 teme prioritare ce

coincid cu ariile de cercetare din proiectul ERNEST);

4. Crearea Comitetului Tehnic Permanent;

5. Incheierea unui acord de cooperare cu Observatorul Regional de Turism;

6. Elaborarea de indicatori pentru sustenabilitate si competitivitate;

7. Stabilirea de noi parteneriate;

8. Prezentarea rezultatelor proiectului.



Rezultate asteptate

1. Acorduri incheiate cu actorii cheie locali si universitatile

2. Comitet al reprezentantilor si reguli de lucru agreate in 

unanimitate

3. Colaborari intre managerul proiectului si alte consilii locale

4. Document cu indicatori pentru fiecare tema prioritara, 

aprobat de guvernul regional

5. Raport final si conferinta finala pentru diseminarea

rezultatelor



Organizatii  implicate

 Guvernul Regiunii Toscana (departamentele  de politici 

regionale in turism, Statistica regionala, IT)

 Consiliile locale (Destinatii turistice)

 Universitati si institute de cercetare  

 Actori-cheie locali (inclusiv din mediul privat) 



Beneficii preconizate

 Consolidarea capacitatii de a sustine parteneriatele, 

sustenabilitatea si inovarea

 O retea operationala in domeniul turismului care sa includa 

autoritati regionale si locale, universitati, alti actori-cheie. 



Beneficii preconizate

Imbunatatirea performantelor destinatiilor turistice in ceea de priveste:

 Impactul transportului

 Calitatea vietii

 Calitatea muncii

 Extinderea ofertei privind destinaţiile turistice si turismul sezonier

 Conservarea activa a patrimoniului/ moștenirii culturale

 Protejarea mediului inconjurator

 Pastrarea identitatii destinaţiilor turistice

 Calitatea muncii

 Reducerea si optimizarea utilizarii resurselor naturale

 Reducerea si optimizarea consumului de energie



Puncte critice

 Complexitatea relatiilor dintre partenerii implicati in proiect 

(reprezentanti ai administratiei regionale, locale, universitatilor)

 Atitudinea fata de sustenabilitate

 Continuarea activitatilor dupa incheierea proiectului 

 Diseminarea bunelor practici



VA MULTUMIM PENTRU ATENTIA 

ACORDATA!

Directia Relatii Externe/Proiecte 

Internationale

Tel: 0039/40.10.19

Fax: 0039/40.10.17


