Δίκτυο Βιώσιμου Τουρισμού στη Μεσόγειο 1 - Σημείο επαφής
Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής στο δίκτυο και τις δράσεις του έργου ONMEST 2
“OPEN NETWORK FOR MEDITERRANEAN SUSTAINABLE TOURISM 2”
Η E.R.F.C. - European Regional Framework for Cooperation, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας και παραρτήματα σε
Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα. Δραστηριοποιείται με κύριες προτεραιότητες α) κοινωνική πολιτική και προστασία
ευπαθών ομάδων, β) ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης, γ)
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, δ) αποτελεσματική και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και δ) διεθνή συνεργασία
υποστηριζόμενη μέσα από τα πλαίσια των Ευρωπαίων Προγραμμάτων.
Το OMNEST 2- “OPEN NETWORK FOR MEDITERRANEAN SUSTAINABLE TOURISM 2”, στο οποίο η E.R.F.C.
συμμετέχει ενεργά ως εταίρος από την Ελλάδα, έχει στόχο την ενίσχυση των τουριστικών πλεονεκτημάτων επτά (7)
χωρών της λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Λίβανος, Ιορδανία, Τυνησία, Παλαιστινιακή Αρχή), με
όραμα να προωθηθεί το μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού σε περιοχές με χαμηλή τουριστική αναγνωρισιμότητα,
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη και φέρνοντας σε επαφή όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη της τοπικής οικονομικής και πολιτιστικής κοινωνίας.
Βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τα ενδιαφερόμενα, άμεσα ή έμμεσα,
εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή τους στο δίκτυο. Θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και
να διαμορφώσουν, με την καθοδήγηση του προγράμματος, το δικό τους τουριστικό προϊόν. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα
από την δημιουργία τουλάχιστον 5 τοπικών σημείων επαφής του δικτύου με συμμετοχή επαγγελματιών, επιμελητηρίων τουριστικών πρακτόρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του εκπαιδευτικού κλάδου, στο οποίο θα λειτουργούν ως βασικοί συντονιστές και διαμορφωτές της τουριστικής ταυτότητας και ανάπτυξης.
Το παραπάνω πεδίο συνδυάζεται αποτελεσματικά από τις δραστηριότητες διάδοσης, ευαισθητοποίησης, προς την
κατεύθυνση της διάχυσης της ιδέας του αειφόρου τουρισμού μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού των
κοινοτήτων, και δημόσιων αρχών και σπουδαστών. Το έργο προβλέπει δράσεις κατάρτισης, έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να εξοικειωθούν με ειδικές μεθοδολογίες για δημιουργία και ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, τη
μελλοντική χρηματοδότηση τους, αλλά και προτάσεις για την διαφύλαξη της τοπικής κληρονομιάς και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών.
Η αίτηση εκδήλωσης συμμετοχής βρίσκεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1ThQbqMm73_ROIkl48ZywMeKJcRxJ9rkWlWFUdkjHl6M/viewform

σύγχρονο μοντέλο τουρισμού 1. με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ενισχύουν σταδιακά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του
τοπικού τουρισμού) και 2. εμπλουτισμένο με πρόσθετα είδη θεματικού τουρισμού.
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