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 Unul dintre obiectivele Fundației ProPark este acela de a ”menține valorile naturale și culturale și de 
a construi modele de dezvoltare durabilă in România”. Din acest motiv, ProPark și-a unit forțele cu Asociația de 
Ecoturism din România (AER) și prin proiectul “Meserii frumoase în destinații frumoase – creșterea calității 
produselor și destinațiilor ecoturistice pentru performanțe mai bune în aplicarea conceptului de 
dezvoltare durabilă în România” vom utiliza ecoturismul ca un instrument pentru a aduce în zonele cu arii 
protejate modele de dezvoltare durabilă. 

Necesitatea proiectului vine din faptul că România este printre primele țări din lume care aplică și 
adaptează un standard pentru destinații de ecoturism, astfel devenind obligatorie o mai bună gestionare a acestor 
zone. De-a lungul proiectului, accentul va fi pus pe performanţa managementului destinațiilor de ecoturism, 
îmbunătățirea calității sectoarelor ecoturistice și vizibilitatea și promovarea acestui tip de turism din România. 

 

Obiectivul general al proiectului este de a consolida dezvoltarea durabilă și conservarea naturii 

prin ecoturism în zonele rurale care includ zone protejate. 

Prin proiect vom încerca să creştem performanța managementului destinațiilor de ecoturism prin 

perfecţionarea calității resurselor umane locale în vederea stimulării dezvoltării durabile în șapte regiuni cu zone 

protejate și serviciilor turistice la scară mică din România. 

Vom dezvolta standardul ocupațional pentru ocupația de manager de destinatie turistică realizând de 

asemenea un modul de formare pentru managerii destinațiilor de ecoturism. Vom organiza un curs pilot pentru 

potenţialii manageri ai destinaţiilor de ecoturism și un workshop la nivel național pentru diseminarea rezultatelor. 

Ne propunem de asemenea să contribuim la creşterea calificării furnizorilor de servicii din România 

care oferă una dintre activitățile de bază de ecoturism prin elaborarea unor ghiduri de bune practica în ecoturism, 

specific pentru șase activități de bază: drumeții, ciclism montan, activități legate de apă (plimbări cu barca pe ape 

line), echitaţie, observarea faunei sălbatice și birdwatching și schi de tură. 

Vom pune în aplicare cursuri de formare pentru fiecare din cele șase activități, inclusiv elemente 

teoretice și practice și vom evalua cel puțin șase tururi conform cu sistemul de certificare Eco-România. 
Pentru a culege câte ceva din experiența internationala în domeniu vom organiza o vizită de studiu 

în regiunea Parcului Naţional Thal în Elveția. 

Pentru promovarea proiectului dar și pentru creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu 

privire la oferta de ecoturism de înaltă calitate din România vom produce materiale de promovare pentru 

activitatile ecoturistice din România și vom organiza evenimente dedicate pentru fiecare activitate, inclusiv un 

eveniment special dedicat activităților de ecoturism care va implica susținători importanți ai ecoturismului din 

România, Autoritatea Națională pentru Turism și experți internaționali. 

 

Grupurile ţintă ale proiectului sunt părțile interesate din destinațiile de ecoturism, afaceri ecoturistice, 

administraţiile publice naţionale, publicul din București și alte orașe mari. 

Partenerii proiectului sunt Comisia Internațională pentru protecția Alpilor în Elveția (CIPRA 

Schweiz) și Asociaţia de Ecoturism din România (AER).  

 
Durata proiectului este de 24 luni in perioada cuprinsa intre 01.04.2015 si 31.03.2017. 

 
Total costuri eligibile ale proiectului: 273.713,00 CHF  

 Valoare co-finantare elvetiana: 245.913,00 CHF  
Proiect co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene 

pentru Uniunea Europeana extinsa 
Pentru mai multe informatii despre Programul de Cooperare Elvetiano-Roman accesati link-ul 

www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.   


