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Toerisme is een van ‘s werelds grootste en snelst groeiende
economische sectoren. In 2012 gingen meer dan een miljard
toeristen de grens over. World Tourism Organisation UNWTO
schat dat dit aantal zal oplopen tot 1.8 miljard in 2030.
Binnen deze aanhoudende groei heeft de consument steeds
meer aandacht voor verantwoord toerisme. Verantwoord
toerisme minimaliseert de negatieve effecten op de
economie, het milieu en de mens, brengt economische
voordelen voor de lokale gemeenschap en draagt bij aan
het behoud van de culturele en natuurlijke rijkdommen
van bestemmingen.
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2e internationale projectvergadering
op Malta
De 2e projectvergadering werd georganiseerd op 7 en 8
juni 2016 door Projects in Motion Ltd. in het Cavalieri Art
Hotel op Malta. Brian Restall van Project in Motion Ltd. en
Miroslav Nikolov van de Bulgarian Association for Alternative
Tourism heetten alle partners van harte welkom waarna
elke partner een presentatie gaf van de voortgang van
het project en de bijbehorende activiteiten en resultaten.
Daarnaast werd er een planning gemaakt met duidelijke
vervolgstappen.

Het CORRIE project is nu al even onderweg en de partners
zijn de laatste maanden druk bezig geweest. Op dit moment
is de onderzoeksfase afgerond waarin met behulp van
questionnaires en desk research een beeld is gevormd van
de huidige situatie van verantwoord toerisme. Daarnaast is
er in elk partnerland gesproken met belangrijke stakeholders.
Per land zijn de onderzoeksresultaten gebonden tot een
landenrapport. Deze landenrapporten vormen samen
het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de CORRIE
handleidingen die kleine bedrijven in het toerisme zullen
ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en
promoten van verantwoordelijke toeristische activiteiten.

Dit project wordt geﬁnancierd met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie onder projectnummer2015-1-BG01KA202-014280. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Promotie activiteiten in Bulgarije!

Promotie van het
CORRIE project

BAAT organiseerde een meeting met stakeholders voor het CORRIE netwerk

In het begin van het project is alle
partners gevraagd om 6 stakeholders
te betrekken bij het eerste multiplier
event. In sommige landen hebben
deze multiplier events al plaatsgevonden in de vorm van een interactieve
brainstormsessie om relevante input
te krijgen voor de producten die in
dit project zullen worden ontwikkeld.
Daarnaast bieden de evenementen
de kans om het CORRIE project op de
kaart te zetten en een sterk netwerk
op te bouwen.

Project partner BAAT organiseerde op 8 juni 2016 in Soﬁa een meeting met stakeholders voor de ontwikkeling van het CORRIE netwerk. Meer dan 40 instellingen
en organisaties, die ook hebben meegedaan in de onderzoeksfase, werden
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Projectleider Sivko Pachev presenteerde
het CORRIE project, de doelstellingen, doelgroepen en verwachte resultaten.
Daarnaast vertelde hij over de doelstellingen van het Erasmus+ kader, de
CORRIE partners, het budget en de planning voor het project.
Ook kregen de deelnemers de CORRIE poster en brochure. De deelnemers
toonden serieuze interesse en wilden graag een bijdrage leveren aan het
behalen van de CORRIE doelstellingen.
Ook wilden ze graag betrokken blijven bij toekomstige evenementen en upto-date blijven via de website www.corrie.eu, Facebook en andere social
media. De meeting werd afgesloten met vragen en antwoorden over verantwoord toerisme.

CORRIE Transnationaal
rapport
Elke partner heeft tijdens de onderzoeksfase de huidige situatie van
verantwoord toerisme in haar land in
kaart gebracht. Deze resultaten zijn
samengevoegd tot 1 transnationaal
rapport. Eén van de belangrijkste conclusies uit dit rapport is dat veel kleine
bedrijven in toerisme en de horeca
het moeilijk vinden om maatschappelijk verantwoordelijke activiteiten
te implementeren. Een meerderheid
van hen beschikt niet over de juiste
kennis en vaardigheden die nodig
zijn om dit te kunnen doen. Daarom is
het heel belangrijk om de efﬁciëntie
en capaciteit van deze bedrijven te
vergroten door deze uitdagingen te
veranderen in kansen. Het volledige
rapport kun je downloaden vanaf
de project website:
http://corrie.eu/?q=downloads

Presentatie van het CORRIE project tijdens
het 9e Black Sea Tourism Forum
Terwijl er werd gesproken over de kansen en uitdagingen van verantwoord
toerisme in Bulgarije, kreeg BAAT de gelegenheid het CORRIE project te
presenteren. Het 9e Black See Tourism Forum werd georganiseerd op 13
tot 15 oktober 2016 door de Varna Chamber of Tourism.
Tijdens het evenement waren er speeches van onder andere de minister
van toerisme, de gouverneur van Varna en de burgemeester van Varna.
Het conferentieboek bevatte een samenvatting van het CORRIE project.
Meer dan 80 mensen waren aanwezig bij het evenement.

Aankomende evenementen
4e Projectvergadering
De volgende projectvergadering
is op 12 en 13 september 2017 in
Milaan
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Multiplier Event in Nederland!
Het eerste multiplier event in Nederland werd georganiseerd op 23 augustus
in Leeuwarden. Het was een informele brainstormsessie tussen verschillende
organisaties. Tijdens het evenement presenteerde Business Development
Friesland (BDF) het CORRIE project en de verwachte uitkomsten. Er werd
gediscussieerd over de ontwikkeling van de resultaten, en met name over
het resultaat waar BDF verantwoordelijk voor is: “de CORRIE campagne
– bewustwording creëren voor verantwoord toerisme”. Deze campagne
omvat een korte promotievideo voor verantwoord toerisme samen met
nog wat ondersteunend materiaal. Feedback van stakeholders over dit
resultaat was dat de informatie in de CORRIE campagne heel praktisch
moet zijn, niet te theoretisch. De video moet niet te lang zijn (een paar
minuten) en moet boeiend zijn (bijvoorbeeld door middel van animatie)
om ervoor te zorgen dat mensen de video bekijken en zich aangesproken
voelen. Het is ook belangrijk dat de video en het ondersteunend materiaal
de voordelen van verantwoord toerisme benadrukken. De stakeholders zijn
erg nieuwsgierig naar de eerste versie van de CORRIE campagne en de
andere projectresultaten.
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Partnerschap
De Bulgarian Association for Alternative Tourism (BAAT) is de projectleider.
Zij stimuleren duurzame ontwikkeling binnen de toeristische sector
om vervolgens van Bulgarije een
prominente bestemming te maken
voor bijzonder toerisme en avontuur
waarin rekening wordt gehouden
met de lokale community en het
natuurlijk en cultureel erfgoed.
BAAT richt zich met name op:
•
Evenementen
•
Kwaliteitsmerk
•
Publiciteit
•
Projecten
•
Lobbyen
www.baatbg.org
baatbg@gmail.com

Netherlands

Derde internationale projectvergadering in Badajoz
Op 11 en 12 januari heette EOLAS het CORRIE partnerschap van harte
welkom in Badajoz voor de derde projectbijeenkomst. In de kantoren van
de Kamer van Koophandel Badajoz lieten partners zien wat ze tot zover
gedaan hadden. Partners lieten eerste versies zien van projectresultaten
en gaven elkaar feedback. De komende tijd staat in het teken van verdere
ontwikkeling en de testfase. De volgende projectvergadering staat inmiddels
ook gepland in Milaan in september 2017.
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