ERNEST
Retea europeana de cercetare
in domeniul turismului durabil

Proiect finantat prin Programul Cadru 7

 Turismul durabil

este turismul care genereaza avantaje economice

in paralel cu mentinerea diversitatii si calitatii mediului, combinand rational
necesitatile actuale cu cerintele dezvoltarii economice viitoare.

 Turismul durabil

trebuie sa răspunda unei duble necesităţi: aceea

de a satisface nevoile turiştilor şi industriei turistice, dar şi necesităţii de
protejare a mediului pe termen lung.

•

Proiectul se desfasoara pe o
perioada de 4 ani, incepand cu 1

septembrie 2008
•

Sunt implicati parteneri din 12
regiuni europene

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Toscana – Italia (Coordonator)
Cité de la Culture et Turisme Durable Franta
Basquetour (Basque Government – Industry,
Commerce and Tourism Department)Spania
Prefecture of Illia - Grecia
Agentia pentru Dezvoltare Regionala SudEst - Romania
Guvernul Insulelor Baleare - Spania
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a
Ungariei de Nord - Ungaria
South West Tourism – Marea Britanie
Danish Forest and Nature Agency, Nord
Zealand - Danemarca
Generalitat de Catalunya - Spania
Conseil Régional d’Aquitaine - Franta
Regione Emilia Romagna - Italia

Nevoia de
durabilitate si
dezvoltarea
deficitara a
cercetarii in turism

Problemele
Resursele regionale
existente, experienta
partenerilor

Scopul
Imbunatatirea sau
eficientizarea activitatii de
cercetare desfasurata la nivel
regional, prin schimburi de
experienta si activitati
interregionale.

Solutiile
Colaborarea si dezvoltarea
unui cadru pentru
coordonarea programelor
regionale de cercetare in
domeniul turismului durabil

Obiective specifice
• Schimbul interregional de informatii si cunostinte despre
programele de cercetare pe care regiunile doresc sa le
coordoneze;
• Identificarea in cadrul programelor de cercetare a unor
elemente legate de dialog social (proces participativ pentru
programare care sa includa toti actorii relevanti implicati) si
masurarea impactului turismului;
• Definirea si organizarea de activitati de cercetare comune in
domeniul turismului;

Obiective specifice
• Implementarea

de activitati comune in aceste domenii in
concordanta cu nevoile comune ale partilor implicate, punand accent
pe instruire, schimb de experienta si evaluare la nivel interregional;
• Crearea bazelor pentru cercetare la nivel interregional privind
turismul
durabil
prin
actiuni
comune
de
promovare;
• Promovarea de colaborari productive in domeniul cercetarii atat in
termeni de cooperare interregionala cat si in termeni de cooperare la
nivel regional, incluzand parteneriatul public-privat;
• Incurajarea partenerilor sa stabileasca impreuna strategii ambitioase
pe termen lung in concordanta cu liniile directoare ale politicilor
Uniunii
Europene
privind
dezvoltarea
durabila.

Cercetarea in turismul durabil

cuantificare

Evaluare/

Dialog social

se bazeaza pe

Asigura conditiile in care cercetarea in turism raspunde
nevoilor regionale, iar rezultatele sunt corect evaluate si
cuantificate

Dialogul social
… privit ca proces participativ pentru programare care sa includa toti actorii
relevanti implicati: autoritati publice, intreprinderi, asociatii, turisti.
… pentru a functiona este necesara implicarea si sustinerea sa de catre factorii
politici regionali
… urmareste identificarea celor mai potrivite metode si instrumente in vederea:
1) stabilirii obiectivelor reale de dezvoltare corelate cu nevoile regionale curente
2) incurajarii de parteneriate
3) cresterii nivelului de constientizare

Rezultate asteptate: folosirea eficienta a unor instrumente de participare si
comunicare, depasirea limitelor parteneriatului public-privat, dezvoltarea unui
cadru legal si institutional.

Evaluarea impactului turismului
… necesitatea existentei unor instrumente pentru colectarea informatiilor

indicatori pentru masurarea impactului la nivel social, economic si al
mediului
… posibilitatea de a propune potentiale solutii dupa evaluarea situatiei curente

implementarea unor masuri in aceste domenii pentru sprijinirea
dezvoltarii durabile a turismului
Probleme existente:
 incertitudini metodologice (ce sa masuram, cum sa masuram)
 comparabilitate limitata a sistemelor de indicatori (folosirea de sisteme de
indicatori diferite)
 probleme tehnice (legate de valabilitatea datelor, calitatea acestora)

Evaluarea impactului turismului
Actiuni propuse si rezultate asteptate:
 colectarea de informatii despre politicile existente pentru dezvoltarea unui
turism durabil si indicatori folositi
 realizarea unei analize comparative
 identificarea si implementarea unor indicatori sociali si economici care sa
permita evaluarea situatiei curente si planificarea unor masuri adecvate

Cele zece arii strategice de cercetare
abordate in cadrul proiectului ERNEST
Impactul transportului
Calitatea vietii rezidentilor
Calitatea muncii
Extinderea relatiilor intre cerere si oferta
Conservarea activa a patrimoniului/mostenirii culturale
Protejarea mediului inconjurator
Conservarea activa a identitatii distincte a destinatiilor
Reducerea si optimizarea utilizarii resurselor naturale( in special a apei)
Reducerea si optimizarea utilizarii energiei
Reducerea cantitatii de deseuri si optimizarea managementului
deseurilor.

Va multumesc!

