Membrii Reţelei Europene de Ecoturism
Membrii Reţelei Europene de Ecoturism sunt organizţii
europene şi asociaţi din următoarelor categorii:
√ Sisteme de certificare şi acreditare;
√ Întreprinderi turistice care activează în domeniul turismului în natură şi ecoturismului;
√ Parcuri naturale, zone protejate, ONG-uri, Administraţii
Publice Locale şi asociaţii care activează în ecoturism;
√ Organizaţii de educare şi instruire, variind de la
universităţi şi institute de cercetare până la şcoli
vocaţionale;
√ Experţi în ecoturism şi în evaluarea calităţii;
√ Administraţiile destinaţiilor turistice precum
şi autorităţi naţionale, regionale şi locale care
influenţează dezvoltarea turistică.

Alătura-te Reţelei Europene de Ecoturism!
Vizitează siteul nostru
www.ecotourism-network.eu
…şi caută noutățile publicate cu regularitate!

Partenerii ECOLNET şi membrii fondatori ai Reţelei Europene de Ecoturism
PRISMA Centre for Development Studies, Greece
Contact: Dr. Fouli Papageorgiou, foulipapageorgiou@prismanet.
gr și Vasilis Tsipidis, v.tsipidis@prismanet.gr, www.prismanet.gr
ECOTRANS e.V, Germania
Contact: Herbert Hamele, herbert.hamele@ecotrans.de și
Gordon Sillence, gordon.ecotrans@ecotrans.de, www.ecotrans.org
Asociaţia de Ecoturism Estoniană, Estonia
Contact: Aivar Ruukel, aivar.ruukel@gmail.com,
www.ecotourism.ee
Universitatea Estoniană pentru Ştiinţele Vieţii, Estonia
Contact: Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee, www.emu.ee
ECOTONO, Consultanţă de Mediu, Turism şi Dezvoltare, Spania
Contact: Amanda Guzman, aguzman@ecotono.es,
www.ecotono.es

ECOLNET

Silvacultura ltd, Finlanda
Contact: Pekka Alhojärvi, pekka.alhojarvi@silvacultura.com,
www.silvacultura.com
CTS – Departamentul de Dezvoltare Durabilă în Turism, Italia
Micaela Solinas, msolinas@cts.it, www.ctsassociazione.it
Imaginary srl, Italy
Contact: Luca Rioli, luca.rioli@i-maginary.it, http://i-maginary.it/
Fundaţia PAN Parks – Olanda
Contact: Zoltan Kun, zkun@panparks.org, www.panparks.org
ECEAT – Proiecte, Olanda
Contact: Naut Kusters, n.kusters@eceat-projects.org,
www.eceat-projects.org
Asociaţia de Ecoturism din România (AER), România
Contact: Andrei Blumer, andrei.blumer@eco-romania.ro
și Bogdan Papuc, bogdan.papuc@eco-romania.ro,
www.eco-romania.ro
Universitatea Edinburgh Napier, Marea Britanie
Contact: Kathy Velander, K.Velander@napier.ac.uk,
www.napier.ac.uk
Proiect nr: 143418-LLP-12008-1-GR-KA3-KA3NW
Cu sprijinul Programului de învăţare continuă al Uniunii Europene, Activitatea 3, Sectorul TIC.

Comisia Europeană, Directoratul General pentru
Educație și Cultură, Programul de Învățare Continuă,
Programe Transversale, Sectorul TIC

Reţeaua Europeană de Ecoturism
Reţeaua Europeană de ecoturism (ECOLNET) este un proiect
de 3 ani (2010-2013), fiind cofinanţat de către Comisia
Europeană, în cadrul Programului de învăţare continuă Leonardo da Vinci, Programe transversale, Sectorul TIC.
ECOLNET îşi propune să creeze o reţea de transfer de
cunoştinţe în ecoturism care să-i reunească pe toţi cei
interesaţi să dezvolte instrumente inovative de evaluare
cu scopul de a împărtăşi cunoştinţe în cadrul
reţelei şi de a facilita calitatea certificării
prin intermediul EETLS. Standardul
EETLS a fost elaborat pe baza a două
proiecte anterioare Leonardo da
Vinci în conformitate cu criteriile
Consiliului Global pentru Turism
Durabil.

√ Crearea de locuri de muncă în domeniul turismului
şi perspective de ocuparea a forţei de muncă pentru
personalul IMM-urilor din ecoturism şi din domeniul
turismului durabil;

Reţeaua Europeană de Ecoturism– EEN

√ Îmbogățirea curiculei din departamentele de turism a
instituțiilor de învățământ superior și a școlilor de formare
profesională cu conținut inovator și instrumente de învățare.

EEN îi reuneşte pe cei interesaţi de turism în natură şi
ecoturism pentru transferul de cunoştinte de bune practici şi
obiective de marketing.

Efectele şi rezultatele includ:

EEN promovează implementarea și dezvoltarea ulterioară
la nivel comun a Standardului European de Certificare în
Ecoturism (EETLS) cu scopul de a evita practicile înşelătoare
de tip „greenwashing” şi acţiunile nesustenabile.

EETLS
O versiune revizuită şi adăugită a EETLS şi
un manual de aplicare al acestuia.

Evaluarea standardelor de calitate
Un raport cu privire la
procedurile existente de
evaluare a calităţii în
domeniul turismului durabil,
inclusiv a competenţelor şi
a resurselor de învăţare și
Instrumente de evaluare
online pentru a stabili
standardele de calitate.

Obiective:
√ Crearea unei reţele bazate
pe interes comun, Reţeaua
Europenă de Ecoturism, care
să îi reunească pe principalii
actori în ecoturism şi turism durabil,
punând accent pe standardele de
calitate;
√ Crearea unei metodologii integrate pentru
evalarea standardelor de calitate în serviciile de
ecoturism care să permită învăţarea reciprocă între
principalii actori, de exemplu agenţii de certificare,
experţii care evaluează afacerile în ecoturism;
√ Crearea unui set de unelte practice online pentru a evalua
conformitatea cu standardele de certificare, precum şi
crearea unor instrumente de învăţare online care să-i
instruiască pe cei interesaţi cum să le folosească;

Instrumente de învăţare
Teste pilot din conţinutul
pachetelor de învăţare care pun
în practică instrumentele de evaluare
și un seminar online în care se analizează
rezultatele testelor şi se aduc îmbunătăţiri.

Reţeaua
Reţeaua Europeană de Ecoturism (EEN) a fost aleasă drept
instrument principal pentru atingerea obiectivelor proiectului
şi diseminarea rezultatelor sale. Reţeaua va fi sprijinită de o
comunitate virtuală de interes, 9 ateliere de lucru naţionale
din diferite ţări europene, şi o conferinţă internaţională în
2013.

EEN îşi propune să se asigure că serviciile ecoturistice
reprezintă un efort veritabil de conservare şi durabilitate.

EEN difuzează, sprijină şi susţine procesul de învăţare
ECOLNET şi strategiile de evaluare pentru îmbunătăţirea
cunoştinţelor şi calităţii serviciilor ecoturistice europene,
printre care programul de învăţare online şi sistemele
de evaluare pentru agenţii, companii şi evaluatori
care doresc să aplice EETLS.

Standardul European de Certificare in Ecoturism (EETLS)
EETLS este o referinţă a standardului de calitate creat
conform Criteriilor Globale de Turism Durabil. EETLS
reprezintă rezultatul unui proces de dezvoltare pe termen
lung și a unui proces de consultare care a documentat cele
mai bune practici la nivel internaţional, conducând la un set
de criterii şi indicatori adecvaţi asigurării calităţii serviciilor în
ecoturism.
EETLS este complementar sistemelor de certificare existente
și grupează standarde minime acceptabile care pot fi utilizate
pentru verificarea și îmbunătățirea sistemelor de certificare şi
etichetare . EETLS îşi propune să ofere o certificare a calităţii
ecoturismului la nivel european oferind posibilitatea de
recunoaştere a conformităţii cu certificările existente EETLS.
EETLS este primul standard de Dezvoltare Durabilă în
Turism din lume recunoscut de către Consiliul Global
pentru Turism Durabil.

