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STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I
VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I
MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA

ŠTO JE CILJ PROJEKTA INHERIT?

SPECIFIČNE ZNAČAJKE PROJEKTA INHERIT

PROBNE LOKACIJE I PODRUČJA INHERITURA

Turizam na Sredozemlju proteklih nekoliko desetljeća raste ubrzanim
tempom. Posljedica je toga da se prirodna baština obalnog i morskog
područja Sredozemlja nalazi pod pritiskom zbog utjecaja masovnog
turizma, sezonske prirode turizma i prekomjernog broja posjetitelja.

Mjere samoregulacije za održive turističke djelatnosti u
sredozemnim regijama: projektom će se utvrditi inicijative „odozdo
prema gore” (engl. bottom-up). To su radnje koje nisu nametnute
zakonima ili propisima, već su ih turistička društva, nestručnjaci i
lokalne zajednice dobrovoljno usvojili radi očuvanja prirodne baštine.
Te će se pojedine inicijative zatim proširiti na kolektivnu razinu,
uključujući državna tijela i turističku industriju.

Pristup projekta Inherit ispitat će se na različitim lokacijama diljem
Sredozemlja, čime će se uspostaviti prvih pet područja INHERITURA.
Ta će se područja zatim povezati s turističkim rutama koje
obuhvaćaju više destinacija na temelju jedne od sljedećih zajedničkih
tema prirodne baštine:

Sredozemna područja moraju reagirati razvojem održivog turizma s
pomoću kojeg se čuva prirodna baština kako bi se osigurali budućnost
sredozemnog prirodnog staništa i potencijal za rast održivog turizma.
Kombinacija zaštite prirodne baštine i održivog turizma jedina je
mogućnost za daljnji rast turističke industrije i održavanje
konkurentnosti s drugim državama.

Strategija zajedničke politike na Sredozemlju: projektom će se
predložiti izmjene oprečnih politika za razvoj turizma i zaštitu okoliša
na Sredozemlju kako bi se uskladile s ciljem ostvarivanja razvoja
održivog turizma i učinkovite zaštite prirodne baštine Sredozemlja.

> Morske špilje na Sredozemlju
> Sredozemne destinacije u unutrašnjosti
> Prapovijest Sredozemlja
Rute će definirati vijeće transnacionalne suradnje uz naglasak na
valorizaciju i zaštitu prirodnih staništa Sredozemlja. Gospodarske
subjekte u turizmu pozvat će se na suradnju u obliku prijedloga za
uspostavljanje turističkih ruta kojima se obuhvaća više destinacija.

KAKO MOGU SUDJELOVATI?

U tom kontekstu, projektom INHERIT (Strategije održivog turizma za
očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja
Sredozemlja) promicat će se održive turističke djelatnosti u
nedovoljno iskorištenim područjima prirodne baštine, a u isto će se
vrijeme rješavati i problem pritiska, sezonalnosti i žarišnih točaka
intenzivnih turističkih tokova u turističkim destinacijama na obalnom
i morskom području.
Kako bi se postigli ciljevi projekta, potrebno je promijeniti politiku iz
mnogih aspekata. Zato se u sklopu projekta INHERIT predviđa široka
transnacionalna suradnja između nacionalnih, regionalnih i lokalnih
javnih tijela sredozemnih država.

Područja „INHERITURA”: projektom će se odrediti lokaliteti prirodne
baštine koji su ugroženi zbog negativnih utjecaja turističkog razvoja,
na kojima će se primijeniti mjere zaštite „odozdo prema gore” kako bi
se ublažili utjecaji sezonalnosti i žarišnih točaka. Na tim će se
područjima održive turističke djelatnosti provoditi na temelju
mehanizama integriranog upravljanja na razini regije Sredozemlja.
Sustav upravljanja mrežom: mehanizmi upravljanja područjima
INHERITURA proširit će se putem transnacionalne suradnje radi
stvaranja mreže zaštićenih područja.

Ako ste javno tijelo u regiji Sredozemlja, potrebno nam je vaše
sudjelovanje kako bismo utvrdili politiku i strategije ili kako bismo
međusobno razmijenili već postojeće uspješne strategije radi
ublažavanja učinka masovnog turizma. Ako ste zainteresirani za
promicanje održivog turizma na svojem području, pridružite nam se.
Ako ste dio turističke industrije (turoperatori, smještaj, upravljanje
opskrbnim lancem, putovanja itd.) i spontano donosite mjere za
ublažavanje utjecaja turizma (primjerice, u području onečišćenja,
proizvodnje otpada i smanjenja potrošnje resursa), podijelite svoje
prakse s nama.
Ako dijelite osjećaj odgovornosti za okoliš i potrebni su vam prijedlozi
za primjenu, usvajanje ili promicanje dobrih ekoloških praksi u
turizmu, pridružite nam se.

