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Dezvoltarea unui cadru pentru coordonarea
programelor de cercetare regionale pe tema
turismului sustenabil
Proiectul ERNEST
este finantat prin Programul Cadru 7 pentru
Cercetare al Uniunii Europene, Domeniul “Coordonarea
activitatilor regionale si nationale” (Componenta ERA-NET)

Despre proiectul ERNEST
Turismul reprezinta un important sector economic in Europa. Suntem martorii unei
evolutii a pietei turismului dominata de o considerabila crestere. Politicile pentru
dezvoltarea turismului implementate pana acum nu iau in considerare intotdeauna
principiul sustenabilitatii sociale si a mediului dar, in schimb, se concentreaza pe un
castig pe termen scurt si mediu.
Din literatura existenta pe tema dezvoltarii si a turismului sustenabil rezulta ca,
cercetarea si inovarea in sectorul promovarii turismului sustenabil este o tema de
actualitate, importanta, dar in Europa, fragmentarea activitatilor de cercetare
limiteaza posibilitatea noastra de diseminare a informatiilor.

Proiectul ERNEST se adreseaza sectorului dezvoltarii sustenabile a
turismului prin coordonarea si colaborarea intre programele de cercetare
regionale pe tema turismului sustenabil, pe baza dezvoltarii unui cadru
adecvat. In cadrul acestei platforme, regiunile vor impartasi si vor continua
si eficientiza activitatea de cercetare initiata la nivel regional prin transfer,
planificare si implementare de activitati comune.

*Ce reprezinta ERA-NET ?

ERNEST se bazeaza pe ideea ca:
pe termen lung, sustenabilitatea reprezinta un castig competitiv si,
instrumentul ERA-NET*, cu planul sau de actiune ce se dezvolta de-a lungul timpului,
pornind de la un schimb de informatii si ajungand la cooperarea programelor de
cercetare, coordonarea actiunilor comune, lansarea licitatiilor comune, poate fi util
pentru tema fragmentarii cercetarii, aduce valoare si incurajeaza o abordare
comuna pentru un turism sustenabil

Componenta ERA-NET reprezinta unul din instrumentele Programului
Cadru 7 pentru Cercetare al Uniunii Europene. Aceasta componenta
constituie o activititate importanta in vederea crearii Ariei de Cercetare
Europene (ERA) prin imbunatatirea coordonarii programelor de
cercetare nationale si regionale a Statelor Membre ale UE si a Statelor
Asociate.
Fiecare proiect de tip ERA-NET cuprinde un grup de beneficiari din
diferite tari (autoritati sau manageri de programe de la nivel national
si/sau regional) care se angajeaza sa lucreze impreuna pentru o actiune
comuna.

Planul de actiune al proiectului
ERNEST
Proiectul ERNEST isi propune nu numai sa se concentreze asupra progresului fiecarei
regiuni in domeniul turismului sustenabil dar, si sa reuneasca actori cheie pentru a
coordona si a aduce o valoare adaugata actiunilor proprii.
Reteaua si programele de cercetare comune se vor intinde pe o perioada lunga de timp,
de peste 48 luni. ERNEST va facilita coordonarea intre actorii cu o viziune comuna in
domeniul turismului sustenabil avand astfel oportunitatea de a impartasi rezultatele
obtinute la nivel regional si de a le imbunatati, de a le eficientiza prin transfer, planificare
si implementare a actiunilor comune. Planul de lucru al proiectului ERNEST urmareste
o abordare “pas cu pas” a componentei ERA-NET:
schimb de informatii (permanent schimb de informatii&bune practici);
definirea, pregatirea si implementarea de actiuni comune, (incluzand sesiuni
de instruire si planuri de actiuni comune ce mobilizeaza resurse intre programe
regionale, nationale si comunitare);
finantarea cercetarii transnationale (prin intermediul unei licitatii comune)

Proiectul Ernest - fisa descriptiva
Numele proiectului

Retea europeana de cercetare in
domeniul turismului sustenabil

Acronim

ERNEST

Numarul proiectului

219438

Tema si tipul actiunii
carora se adreseaza
conform Programul
Cadru 7

Coordonarea activitatilor regionale si
nationale (Componenta ERA-NET) Actiuni de coordonare ERNEST este o
actiune orizontala de tip ERA-NET ce
nu este in mod direct legata de o
anumita tema de cooperare dar, cu
mare valoare adaugata.

Data de inceput

01 Septembrie 2008

Durata proiectului

48 luni

Cuvinte cheie

Turism, sustenabilitate, cercetare,
dialog social, masurare, cooperare,
colaborare, activitati comune

Plan de lucru

www.ernestproject.eu

Obiective specifice ale proiectului

Durata si principalii actori implicati

Arii de cercetare

Principalele obiective specifice sunt:

Proiectul a demarat in luna septembrie a anului 2008 si se desfasoara
pe o durata de 4 ani. Pentru a fi atinse obiectivele proiectului, acesta
va fi implementat cu ajutorul a 3 pachete de lucru tematice si 4
pachete de lucru orizontale.
Activitatile proiectului vor implica in mod direct sau indirect:
autoritati publice;
institute de cercetare;
furnizori de servicii (turism si alte sectoare conexe, de ex: energie,
servicii de management al deseurilor, transport)
intreprinderi conexe sau care opereaza in sectorul turismului;
asociatii sau organizatii ce activeaza in sectorul turismului;
alte retele Europene;
localnici;
turisti

10 arii strategice de cercetare a turismului sustenabil au fost identificate
pentru analiza pe parcursul proiectului ERNEST:

Schimb interregional de informatii si cunostinte despre programele
de cercetare;
Identificare in cadrul programelor de cercetare a acelor elemente
legate de dialog social si masurare a impactului turismului;
Definire si organizare activitati de cercetare comune in domeniul
turismului, in concordanta cu nevoile comune, in special concentrate
pe instruire, transfer si evaluare la nivel interregional;
Finantare a cercetarii comune interregionale pe tema turismului
sustenabil prin licitatii comune de proiecte;
Promovare a cooperarii eficiente la nivel regional si interregional
incluzand parteneriatul public-privat;
Definire strategii comune pe termen lung in concordanta cu liniile
directoare ale politicilor Uniunii Europene privind dezvoltarea
sustenabila.

Impactul proiectului ERNEST

Impactul transportului

Cresterea coordonarii programelor de cercetare regionale in domeniul
turismului sustenabil prin reducerea fragmentarii activitatilor de
cercetare;

Calitatea vietii rezidentilor

Dezvoltarea instruirii comune si a schimbului intre parteneri;

Calitatea muncii

Suport si instrumente pentru partenerii proiectului, de asumare in
comun a responsabilitatii in domeniul turismului sustenabil;

Extinderea ofertei privind destinatiile turistice si turismul sezonier
Conservarea activa a patrimoniului/mostenirii culturale
Protejarea mediului inconjurator
Pastrarea identitatii destinatiilor turistice
Reducerea si optimizarea utilizarii resurselor naturale, in special a celor
de apa
Reducerea si optimizarea consumului de energie
Reducerea cantitatii de deseuri si optimizarea managementului
deseurilor

Promovarea sectorului turism si imbunatatirea sprijinului pentru
programele de cercetare in regiunile partenere ca rezultat al schimbului
de informatii si bune practici;
Cooperare eficienta intre partenerii proiectului si alti actori cheie pentru
a implementa licitatii comune interregionale;
Diseminarea obiectivelor si rezultatelor proiectului la nivel regional,
national si European;
Rezultatele activitatilor proiectului ERNEST vor fi publicate pe site-ul
proiectului: www.ernestproject.eu

