PROGRAMUL DE SCHIMB ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE (HEALTOUR)
PROGRAMUL CALYPSO ŞI TURISMUL SOCIAL
Calypso este un program al Uniunii Europene ce
urmăreşte lărgirea orizontului de călătorie a
Europei prin promovarea turismului social.
Turismul social, acest fenomen aflat în continuă
dezvoltare, urmăreşte să promoveze noi
oportunităţi economice şi de ocupare prin
creşterea accesibilităţii turismului pentru
anumite grupuri dezavantajate precum seniori,
persoane adulte cu dizabilităţi, tineri şi familii
aflate în situaţii dificile. Acesta contribuie şi la reducerea sezonalităţii, dezvoltarea economiei
locale şi regionale şi crearea de locuri de muncă în extrasezon.
În 2012 unul din grupurile ţintă este în centrul
atenţiei: în Anul European al Îmbătrânirii Active,
sprijinul acordat generaţiei de vârsta a treia prin
promovarea şi susţinerea îmbătrânirii active este
foarte important. De altfel, acest program reduce
diferenţa dintre sezonul de vârf şi extrasezon
pentru a valorifica resursele subutilizate ale
întreprinderilor de turism, dacă privim din punct de
vedere al ofertei.

PROIECTUL HEALTOUR
Proiectul Healtour se bazează, pe de o parte, pe studiile pregătitoare anterioare
Calypso care au furnizat informaţii concrete cu privire la schimburile turistice sociale în
extrasezon în UE şi va continua şi completa cercetările anterioare Calypso cu privire la
condiţiile locale financiare şi de reglementare (în teritoriul acoperit de parteneri) în care pot
avea loc schimburi trans-naţionale şi care pot furniza o perspectivă asupra modelelor
fezabile de schimburi economice în extrasezon (cofinanţarea politicii publice sociale,
implicarea operatorilor privaţi, etc.).
Mai mult decât atât, proiectul urmăreşte crearea de schimburi transnaţionale şi
evaluarea modului în care o etichetă de “turism social” poate implica mai bine sectorul

privat (turoperatori, hoteluri, agenţii de turism, companii de transport etc.) în crearea de
produse şi oferte noi în sectorul turismului social. Principalele activităţi derulate pe perioada
proiectului sunt campanii de promovare şi
diseminare a rezultatelor şi obiectivelor
proiectului, analiza ofertelor şi produselor de
turism de sănătate în Europa şi analiza
comparativă
a
mecanismelor
de
subvenţionare şi crearea de diferite scenarii
privind cadrul legal, instituţional şi comercial
şi stimulentele de dezvoltare a schimbului
turistic în extrasezon.
Toate eforturile de cercetare vor fi derulate de către partenerii locali relevanţi şi va
implica asociaţiile locale şi părţile interesate importante. Printre etapele proiectului, cele mai
importante sunt întâlnirile naţionale organizate pentru părţile interesante, ce vor avea loc în
luna mai 2012 când se vor desfăşura ateliere de lucru interactive şi conferinţa finală din
Bucureşti, România din luna noiembrie 2012.

PARTENERII
Partenerii Programului de Schimb în Turismul de Sănătate arată diversitatea
internaţională şi culturală: coordonatorul proiectului Agenţia Regională de Dezvoltare
Central - Transdanubiană (CTRDA) din Ungaria şi co-beneficiarii Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare în Turism (INCDT) din România şi Academia Europeană a Fundaţiei
Yuste (FAEY) din Spania. Cei trei parteneri au aplicat împreună pentru apelul de proiecte
anunţat în 2011. Proiectul cu o durată de 11 luni şi un buget de 177.561 Euro, din care
133.171 Euro contribuţia Comisiei Europene, a început pe 1 ianuarie 2012 şi se va finaliza în
luna noiembrie 2012.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi următoarele website-uri:
Proiectul Healtour este cofinanţat de către Uniunea Europeană în cadrul acţiunii
pregătitoare "Calypso”
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm sau
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism
http://www.incdt.ro/index.pl/heal_prezentare_generala_ro
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