Lansarea concursului
“Premiul european de excelenţă pentru turism accesibil”
Dosarele de participare la concurs vor putea fi transmise până la data de 31 mai 2013, data poştei,
la următoarea adresă: Autoritatea Naţională pentru Turism, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,
Bucureşti, cod poştal 010873, cu menţiunea “pentru Direcţia Dezvoltare Teritorială- Proiectul
“Premiul european de excelenţă pentru turism accesibil”.
Proiectul a fost lansat de Comisia Europeană şi are ca principal obiectiv selectarea practicilor,
soluţiilor sau iniţiativelor de excelenţă din sectorul turistic, care au îmbunătăţit accesul tuturor
vizitatorilor, în special al celor cu dizabilităţi.
Practicile, soluţiile sau iniţiativele care vor participa la concurs, pot fi finanţate din fonduri private,
public – private sau publice şi sunt implementate de agenţi economici din sectorul turistic/instituţii
publice, individual sau în colaborare cu alte organizaţii publice sau private.
Candidaţii pot trimite dosare pentru două categorii de practici, soluţii sau iniţiative şi anume:
-

Unităţi de cazare şi alimentaţie
Această categorie urmăreşte identificarea practicilor, soluţiilor sau iniţiativelor care au îmbunătăţit
substanţial accesul şi utilizarea serviciilor pentru turiştii cu nevoi speciale de acces. Se au în vedere
facilităţi precum: camere, restaurante, spaţii comune, piscine, săli de gimnastică, spaţii pentru
wellness. Aceste soluţii pot face referire la îmbunătăţiri ale infrastructurii şi clădirilor, informaţii
furnizate înainte şi în timpul vacanţei, serviciile de suport precum informaţii, rezervări, tehnologii
de informare şi comunicare, marketing şi intermediere pentru turism. De asemenea pot fi avute în
vedere aspecte referitoare la siguranţa turiştilor sau la pregătirea personalului.

-

Patrimoniu naţional, cultură, divertisment, agrement
Această categorie urmăreşte identificarea practicilor, soluţiilor sau iniţiativelor care au dus la
creşterea atractivităţii unei destinaţii turistice pentru persoanele cu nevoi speciale de acces. Se are
în vedere accesul la obiectivele naturale, de artă, cultură, la locurile de joacă, activităţile sportive,
recreative, cumpărături, festivaluri, gastronomie. De asemenea sunt luate în considerare servicii
suport precum furnizarea de informaţii, rezervări, marketing, tehnologii de informare şi comunicare.

Dosarele de concurs vor fi structurate conform criteriilor de selecţie. Pot fi ataşate materiale de
promovare precum şi alte materiale utile analizei dosarelor.
Criteriile de selecţie pentru ambele categorii sunt următoarele:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criteriu de selecţie
Noutatea iniţiativei/soluţiei/practicii referitoare la turismul accesibil
Impactul pozitiv, măsurabil, al iniţiativei/soluţiei/practicii referitoare la
turismul accesibil auspra agentului economic, destinaţiei sau sectorului
turistic
Iniţiativa/soluţia/practica referitoare la turismul accesibil are în vedere
grupuri ţintă specifice, care au nevoie de facilităţi de acces speciale şi/sau
contribuie la diseminarea şi consolidarea soluţiilor de Design Universal
Iniţiativa/soluţia/practica referitoare la turismul accesibil poate fi aplicată
în alte domenii din sectorul turistic şi/sau în ţară şi/sau în alte locuri din
Europa
Activităţi de marketing referitoare la turismul accesibil
Colaborarea cu alţi participanţi în derularea activităţilor de turism, la nivel
local/regional/naţional/internaţional

Punctaj
maxim
15
15
20
20
15
15

Candidaturile transmise vor fi analizate în cursul lunilor iunie, iulie, august, urmând ca în luna
septembrie, rezultatul concursului să fie transmis Comisiei Europene.
Promovarea rezultatelor concursului
Premiere la Bruxelles
Pentru fiecare categorie a concursului, candidatul clasificat pe locul I – winner şi candidaţii
clasificaţi pe locurile 2 şi 3 - runner –up, vor fi invitaţi la Bruxelles pentru a fi premiaţi în cadrul unei
ceremonii, organizată de Comisia Europeană.
Media
Un comunicat de presă privind rezultatele concursului şi data Festivităţii de decernare a premiilor la
nivel, va fi publicat pe website-ul ANT şi transmis către mass - media.
Festivitatea de decernare a premiilor
Festivitatea de decernare a premiilor la nivel naţional va fi organizată la Bucureşti, la Romexpo, cu
ocazia ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României. Concurenţii clasificaţi pe primele trei
locuri, vor dispune de spaţiu de expunere gratuit în cadrul standului ANT şi le vor fi acordate
diplome de către un reprezentant al ANT.

Persoana de contact:
Doamna Steliana Cojocariu
email: steliana_cojocariu@yahoo.com
tel. 0372 144 058.
Doamna Iulia Dăngulea
email: iulia.dangulea@mdrt.ro sau iulia.dangulea@gmail.com
tel. 0372 144 056.

