COMUNICAT DE PRESĂ
Destinațiile de ecoturism, una dintre soluțiile pentru viitorul turismului românesc

Brașov, 05 august 2014: Nouă zone din România vor fi sprijinite să-și îmbunătățească
performanțele ecoturistice în cadrul unui proiect lansat de către Asociația de Ecoturism din
România (AER) și Autoritatea Națională pentru Turism (ANT). Aceste zone vor putea să își
crească performanțele în managementul turistic, politica de responsabilitate față de mediul
natural și antropic și în activitățile de promovare.
Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Rețeaua națională de destinații de
ecoturism – instrument de dezvoltare durabilă”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România, și implementat de AER în parteneriat cu ANT, în perioada
mai 2014 – aprilie 2016 (valoare grant: 139.015,61 Euro, valoare totală proiect: 154.741,21
Euro).
Proiectul oferă susținere tehnică acelor zone ce au dobândit sau doresc să
dobândească statutul de destinație de ecoturism. Conceptul de destinație de ecoturism a
fost dezvoltat de către Autoritatea Naţională pentru Turism în parteneriat cu alte instituții și
organizații reprezentative la nivel național începând cu anul 2009, odată cu elaborarea
Strategiei Naționale de Ecoturism, iar în 2013 au fost finalizate criteriile pentru certificarea
destinațiilor de ecoturism.
„Am convingerea că prin intermediul ecoturismului cresc șansele atragerii de turişti
către acest tip de destinații din țara noastră. Un prim rezultat al parteneriatului dintre ANT,
organizațiile neguvernamentale și private este desemnarea primelor două destinații de
ecoturism în România, Zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului și Oraşul Zărneşti. Zonele care
obțin statutul de „Destinație de Ecoturism” beneficiază de o eficientă promovare la nivel
naţional şi internaţional a valorilor culturale şi a atracțiilor naturale și, de asemenea,
realizează un pas important în aplicarea conceptului de turism responsabil”, declară Răzvan
Filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism.
„În accepțiunea AER, destinațiile de ecoturism reprezintă un instrument de dezvoltare
în beneficiul localnicilor și al naturii, cu ofertă turistică bazată pe servicii locale și activități în
natură și în zona rurală, precum drumeție, ciclism, călărie, observarea faunei, a florei și
deslușirea culturii tradiţionale”, a declarat Andrei Blumer.
Cele nouă zone ce vor beneficia de acțiunile din acest proiect vor fi selectate pe baza
unei aplicații. Candidaturile se primesc până în data de 30.08.2014. Mai multe detalii se
găsesc pe websiteul www.eco-romania.ro/ro

Notă pentru aplicanți
Selecția celor nouă zone nu condiționează în nici un fel viitoarele aplicații pentru statutul de
destinație de ecoturism.
Notă pentru editori
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului, contactați:
Andrei Blumer, Președinte AER, andrei.blumer@eco-romania.ro, 0723 186 016
2. Pentru informaţii despre Autoritatea Națională pentru Turism, accesaţi:
www.turism.gov.ro
3. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE și norvegiene 1, accesaţi:
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

Despre AER
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea
naturii şi a veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. În acest fel,
AER contribuie la creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca
element esenţial al imaginii turistice a României.
Unul dintre obiectivele principale ale AER este creşterea calităţii interpretării în ariile
naturale protejate din România, în acest sens AER a realizat mai multe trasee tematice în
diferite arii protejate, precum și promovarea celor mai frumoase trasee tematice la nivel
național.
www.eco-romania.ro/ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 –
2014.
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