7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
ΤΙΤΛΟΣ

ERNEST - Ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισµού σε Περιφερειακό
Επίπεδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία πλατφόρµας για την
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εταίρων αναφορικά µε ερευνητικές δράσεις και
πρακτικές σε περιφερειακό επίπεδο.
Το πρόγραµµα ERNEST επιδιώκει να συνδράµει στην προώθηση της αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης µέσω της δηµιουργίας διευρωπαϊκού δικτύου
συνεργασίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Εντάσσεται στο 7ο
Πρόγραµµα-Πλαίσιο και βασίζεται στη συνεργασία των τοπικών
και
περιφερειακών αρχών µε τους ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιείται
στην περιοχή του κάθε εταίρου.
Ειδικότερα, το ERNEST προβλέπει:
 την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τοπικών και περιφερειακών
αρχών αναφορικά µε τις καλές πρακτικές στην περιοχή τους.
 την εκπόνηση ερευνητικών µεθόδων για την ανάπτυξη της περιφερειακής
συνεργασίας σε τοµείς που σχετίζονται µε τον τουρισµό όπως οι
µεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, η υγεία και οι κοινωνικές και
οικονοµικές συνθήκες.
 την προώθηση της παραγωγικής συνεργασίας µεταξύ των περιφερειακών
και τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τοµέα.
 τον προσδιορισµό κοινών πολιτικών για την προαγωγή της αξιοπιστίας
και της αποτελεσµατικότητας των ερευνητικών ενεργειών.
 την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Για την υλοποίηση του προγράµµατος έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω ενέργειες:
 Συντονισµός του δικτύου: οργάνωση, οικονοµική διαχείριση, ποιοτικός
και τεχνικός έλεγχος
 Ανταλλαγή πληροφοριών: δηµιουργία µιας σταθερής βάσης
συνεργασίας µε στόχο την εγκαθίδρυση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
εταίρων
 Προετοιµασία/Εφαρµογή των κοινών δραστηριοτήτων: εκπόνηση
ερευνητικών µεθόδων, υιοθέτηση κοινού συστήµατος µέτρησης,
αξιολόγηση αποτελεσµάτων
 ∆ιαπεριφερειακή εφαρµογή του σχεδίου: προώθηση της παραγωγικής
συνεργασίας στην έρευνα σε περιφερειακό επίπεδο
 Επικοινωνία: ευαισθητοποίηση των περιφερειών για το βιώσιµο
τουρισµό, προώθηση των δράσεων και των αποτελεσµάτων του σχεδίου
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 Προσέλκυση νέων εταίρων: καθιέρωση του δικτύου ERNEST στον
τοµέα της έρευνας για τον τουρισµό, καθώς και ενθάρρυνση της
συµµετοχής στο δίκτυο και άλλων περιφερειακών και τοπικών αρχών
 ∆ιαχείριση του σχεδίου: οικονοµική και διοικητική διαχείριση
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 10 εταίροι από 8 κράτη της Ε.Ε. (Γαλλία, ∆ανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, και Ρουµανία) :
 Regione Toscana, Italy (Συντονιστής)
 Cité de la Culture et du Tourisme Durable – Département des Alpes de
Haute Provence, France
 Basquetour : Basque Government – Industry, Commerce and Tourism
Department, Spain
 Prefecture of Ilia, Greece
 South-East Regional Development Agency (SERDA), Romania
 Govern de les Illes Balears (DGR+D+I), Spain
 Regional Development Agency of North Hungary (NORDA), Hungary
 South West Tourism, United Kingdom
 State Forest District, North Zeeland Centre (LDCNS), Denmark
 Generalitat de Catalyna – DG Turisme – Observatory of Tourism, Spain

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.911.678,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε.Ε.

100%

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σεπτέµβριος 2008 – Αύγουστος 2012

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

http://www.innovazione.toscana.it
Σεπτέµβριος 2008
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