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Ιστορικό & κατανόηση των βασικών εννοιών

Ο όρος "έξυπνος τουριστικός προορισμός" έχει μεγάλη ακαδημαϊκή χρησιμότητα, αλλά τι

συμβαίνει στον αγροτικό τουρισμό; Τα σχέδια για τις έξυπνες περιφέρειες και τα έξυπνα

χωριά είναι ενδιαφέροντα για τον αγροτικό τουρισμό, αλλά απαιτείται περισσότερη

έρευνα. Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να βοηθήσει εδώ, ως μέρος μιας γενικής

εργαλειοθήκης κατάρτισης, για να συγκεντρώσει, να εξηγήσει και να δώσει πρόσβαση

στις έννοιες του έξυπνου τουρισμού και ειδικότερα στην ανάπτυξή του στα χωριά.

Οι τουρίστες της υπαίθρου εκτιμούν την τεχνολογική καινοτομία των αγροτικών

προορισμών, ιδιαίτερα τις υπηρεσίες ΤΠΕ που αυξάνουν την αξία της τουριστικής τους

εμπειρίας. Αυτό είναι το στάδιο "κατά τη διάρκεια" του αγροτικού ταξιδιού. Πατάει στις

έξυπνες εξελίξεις που απαιτεί ο αγροτικός τουρισμός.

Ο έξυπνος τουρισμός είναι μια σύνθετη έννοια που εφαρμόζεται σε ευρύ επίπεδο ήδη στα

μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης και του κόσμου. Μετά από ορισμένες πρόσφατες

έρευνες φαίνεται ότι η ιδέα του έξυπνου τουριστικού προορισμού συσχετίζεται όλο και

περισσότερο με την έννοια του έξυπνου χωριού, καθώς ο τουρίστας της υπαίθρου εκτιμά

την τεχνολογική καινοτομία των αγροτικών προορισμών, ιδίως τις υπηρεσίες ΤΠΕ που

εμπλουτίζουν την αξία της τουριστικής τους εμπειρίας.

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στη συγχώνευση της έννοιας της ανάπτυξης του έξυπνου

τουρισμού στην Ευρώπη με την έννοια του αγροτικού τουρισμού. Εδώ θα βρείτε οδηγίες

για το πώς να κάνετε το τουριστικό σας προϊόν πιο πράσινο, πιο κοινωνικό, πιο κοντά στις

ανάγκες του τελικού χρήστη και τελικά πιο "έξυπνο".

Όταν πρόκειται για έξυπνο τουρισμό, για μια "έξυπνη" περιοχή και για το συνδυασμό

δραστηριοτήτων μέσα στη φύση και φιλικών προς το περιβάλλον, δεν πρέπει ποτέ να

ξεχνάμε ότι ο κύριος συνδετικός κρίκος είναι ο άνθρωπος. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω

από όλα εκείνα, καλά αλλά δυστυχώς και κακά, που σημαίνει ο όρος "ανθρώπινη

δραστηριότητα". Επομένως, επικαλούμενοι αυτούς τους όρους, στην ουσία

επισημαίνουμε την παρουσία του ανθρώπου.
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Όταν μιλάμε για τις αγροτικές κοινότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών,

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη μιας περιοχής χωρίς την

ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα μέσα σε αυτήν. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του

έργου SMARTVILLAGE η ομάδα-στόχος, ενήλικοι άνθρωποι από απομακρυσμένες

αγροτικές περιοχές (με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού), θα μάθουν πώς η κοινωνική

καινοτομία μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση υπηρεσιών, όπως η υγεία, η εκπαίδευση,

η ενέργεια, η κινητικότητα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας σε

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, όπου οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται συχνά σε

παρακμή. Θα μάθουν επίσης πώς να αναπτύξουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα

και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία ζουν.

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια του έξυπνου

τουριστικού προϊόντος που συμβάλλει στη βιωσιμότητα της περιοχής σας, και τι ακριβώς

είναι ο βιώσιμος αγροτικός τουρισμός.

Λόγω της αλληλεπίδρασης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών

και άλλων διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια

ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλάμβανε όλες αυτές τις συνιστώσες και θα

βασιζόταν στις αρχές της βιωσιμότητας.

Από αυτή την άποψη, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αειφόρος ανάπτυξη αντιπροσωπεύει

μια ολοκληρωμένη οικονομική, τεχνολογική, κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξη, σύμφωνα με

τις ανάγκες της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, η

οποία επιτρέπει στις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες

και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

1. Η έννοια του SMART SUSTAINABLE RURAL TOURISM

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στο

περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες οδήγησε στην ευρεία αναγνώριση της ανάγκης

προώθησης ενός νέου τουριστικού μοντέλου κατά το δεύτερο μισό του περασμένου

αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το μοντέλο αυτό ονομάστηκε "βιώσιμος

τουρισμός", αφού συνδυάστηκε με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης.
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"Ο έξυπνος τουρισμός είναι ένα προχωρημένο στάδιο της τουριστικής

πληροφοριοποίησης" (ZHANG, σ. 58-66). Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από ψηφιακό,

«έξυπνο» και εικονικό τουρισμό που βασίζεται στην ψηφιακή, «έξυπνη» και εικονική

τεχνολογία. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές δραστηριότητες, την κατανάλωση

προϊόντων και τα τουριστικά και κοινωνικά αγαθά μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα

χάρη στην τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών. Παρέχει στους τουρίστες, τις

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μια ποικιλία συσκευών τελικού χρήστη.

1.1. Η έννοια του αγροτικού τουρισμού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) ορίζει τον τουρισμό υπαίθρου ως "ένα είδος

τουριστικής δραστηριότητας στο οποίο η εμπειρία του επισκέπτη συνδέεται με μια μεγάλη

σειρά προϊόντων που αφορούν γενικά δραστηριότητες σχετικές με τη φύση, τη γεωργία,

τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα της υπαίθρου, την αλιεία και τους στόχους του

περιηγητικού τουρισμού. Οι δραστηριότητες αγροτουρισμού αναπτύσσονται σε μη

αστικές (αγροτικές) περιοχές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού,

- τοπίο και χρήση γης για γεωργία και δασοκομία,

- παραδοσιακή κοινωνική δομή και τρόπο ζωής".

Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, ο

ιδιωτικός τομέας και οι κοινότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν και να ενθαρρύνουν τις

βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τοπικών

πόρων και τη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων για την ανάπτυξη της

οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια

και τα βιοκαύσιμα στις τουριστικές δραστηριότητες, την εξάλειψη των πλαστικών υλικών

μιας χρήσης και των τοξικών ουσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και

ανακύκλωσης αποβλήτων τροφίμων.
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Τα γενικά προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και άλλες τεχνολογίες που

δεν αφορούν θέρμανση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης των

χωριών, και να εφαρμοστούν ως μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ο τουρισμός υπαίθρου, που ορίζεται ως διακοπές σε μια αγροτική περιοχή, είναι ένας

σύγχρονος και εναλλακτικός τρόπος τουρισμού,

όλο και πιο διαδεδομένος και αγαπητός. Επιπλέον, είναι μια μορφή τουρισμού που

συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, διατηρώντας το

φυσικό περιβάλλον, αναβιώνοντας τις παραδόσεις και τα έθιμα, δημιουργώντας

πρόσθετες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την ευημερία του τοπικού πληθυσμού. Στο

διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται τα "βασικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος στον

τουρισμό υπαίθρου" (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βάρνας #).
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1.2. Όταν ο αγροτικός τουρισμός μετατρέπεται σε βιώσιμο
Η κυκλική οικονομία και ο ρόλος της στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Η κυκλική οικονομία και ο ρόλος της στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού

Η κυκλική οικονομία είναι μια οικονομική έννοια που στοχεύει στην πράσινη οικονομία και τη

βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα εξετάζει τη βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών και των

πηγών ενέργειας κατά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η έννοια περιλαμβάνει κάτι

περισσότερο από τη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων των βιομηχανιών και της ποσότητας

των αποβλήτων, ο στόχος είναι η σύλληψη και η εφαρμογή διαδικασιών και λύσεων για τη

χρήση και την αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων. Ο ορισμός της

κυκλικής οικονομίας επικεντρώνεται στη σημασία του σχεδιασμού, της παραγωγής και της

κατανάλωσης με βιώσιμο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει επίσημη και μοναδική περιγραφή.

Μιλώντας για την έννοια της κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναφέρουμε ότι συνδέεται στενά

με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που

πρέπει να υπάρχουν στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προώθηση μιας αποδοτικότερης ως

προς τους πόρους και ανταγωνιστικής οικονομίας. Αναπτύσσονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα,

τα οποία βασίζονται στην αποτελεσματική διαχείριση εναλλακτικών διαδικασιών και προϊόντων,

καθώς και στις ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες αγορές.

Η κυκλική οικονομία βασίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές: οικολογικός σχεδιασμός,

βιομηχανική και εδαφική οικολογία, διαχείριση και ανακύκλωση, οικονομία της

λειτουργικότητας, παράταση της διάρκειας ζωής των υλικών, βελτίωση της πρόληψης των

αποβλήτων, βιώσιμες προμήθειες, υπεύθυνη κατανάλωση.

Με βάση τα προηγούμενα, μπορούμε να ορίσουμε την ΚΟ ως ένα οικονομικό μοντέλο που είναι

αλληλένδετο με την αειφορία, και του οποίου στόχος είναι η αξία των προϊόντων, των υλικών

και των πόρων (όπως το νερό και η ενέργεια), να παραμείνει στην οικονομία όσο το δυνατόν

περισσότερο, μειώνοντας έτσι τη δημιουργία αποβλήτων. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας νέας

οικονομίας που βασίζεται στην αρχή του "κλεισίματος κύκλου ζωής" των προϊόντων, των

υπηρεσιών, των αποβλήτων, των υλικών, του νερού και της ενέργειας, και βλέπει τα απόβλητα

ως έναν νέο πόρο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο σύστημα. Ως εκ τούτου, η ΚΟ
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προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή στο σημερινό σύστημα παραγωγής και, κατά συνέπεια, στον

τρόπο δράσης των επιχειρήσεων, των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των

νομοθετών.

Αν εξετάσουμε τη βιβλιογραφία, δεν βρίσκουμε μελέτες που να ορίζουν συγκεκριμένες

κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση του τουριστικού τομέα προς μια κυκλική οικονομία,

όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς, όπως τον βιομηχανικό. Επιπλέον, οι ροές πόρων και υλικών

στον τουριστικό τομέα διασταυρώνονται με άλλους τομείς, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη να

πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Ο κυκλικός τουρισμός συνεπάγεται ένα μοντέλο στο οποίο

κάθε τουριστικός φορέας (τουρίστας, οργανισμοί διαχείρισης προορισμών (DMO), προμηθευτές

(ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.) και μόνιμος πληθυσμός) υιοθετεί μια προσέγγιση φιλική προς το

περιβάλλον.

Πολλές από τις μελέτες, για παράδειγμα, επικεντρώνονται στη γεωργία και τον αγροτουρισμό.

Ορισμένοι ερευνητές συζητούν ένα μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας αναψυχής και καταλήγουν

στο συμπέρασμα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του

τοπικού οικοτουρισμού. Άλλοι παρουσιάζουν ορισμένες προκαταρκτικές πτυχές για μια

σύγκριση μεταξύ των τομέων του αγροτουρισμού στην Ιταλία και τη Ρουμανία ή άλλες χώρες

της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια θέματα που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητά

τους, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της ΚΟ. Σύμφωνα με ορισμένες διαπιστώσεις, ο

αγροτουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο στοιχείο μόνο στο

πλαίσιο ολοκληρωμένων μοντέλων αγροτικής ανάπτυξης, εξειδικευμένων ανά περιοχή, ικανών

να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης και αναπαραγωγής των συλλογικών πόρων της

υπαίθρου μέσα από μια νέα προσέγγιση, αυτήν της κυκλικής οικονομίας.

Ωστόσο, πιο γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η ΚΟ είναι ένας κρίσιμος τρόπος για να

συμβάλουμε σε μια πιο βιώσιμη τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία έχει

σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει λόγω της σημασίας της στην παγκόσμια οικονομία. Ως εκ

τούτου, είναι επείγον να υπάρξει μια κοινή και διεπιστημονική ανταπόκριση προκειμένου να

επιτευχθεί μια επιτυχής μετάβαση σε ένα μοντέλο ΚΟ στον τουριστικό τομέα.

9



1.3. Πότε ο βιώσιμος αγροτικός τουρισμός γίνεται έξυπνος;

Η έννοια του έξυπνου τουρισμού προέρχεται από την έννοια της έξυπνης πόλης. Στο σχεδιασμό

και τη διαχείριση των προορισμών, καθώς και στον επαγγελματικό τουρισμό, έννοιες και όροι

όπως "ηλεκτρονικός τουρισμός", "συνδεδεμένος" τουρίστας, "κοινωνικός" τουρίστας,

"Prosumer" (παραγωγός-καταναλωτής), "ewom" (ηλεκτρονικό στόμα με στόμα), "ηλεκτρονικό

εμπόριο", "τουριστικές εφαρμογές", "γεωγραφικός εντοπισμός", "έξυπνος προορισμός" (Upkabi

and Karjaluoto, 2017) έχουν γίνει πλέον λέξεις που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς και

αποτελούν μέρος ενός οικείου λεξιλογίου.

Η έννοια του έξυπνου τουρισμού εφαρμόζεται κυρίως στο κομμάτι των τουριστικών

προορισμών (Gretzel, 2018) για διάφορους λόγους:

- οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών) αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα για την

ανταγωνιστικότητα των προορισμών (Koo et al., 2016),

- χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ, οι προορισμοί δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν σημαντικά τα

γεωγραφικά χαρακτηριστικά προς όφελος της τουριστικής τους αγοράς(Jovicic, 2017),

- οι προορισμοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κυρίως για να αλλάξουν τη σχέση του τουρίστα με τον

προορισμό (Femenia et al., 2018).

Η αποδοτικότητα των αγροτουριστικών προορισμών συνδέεται στενά με τις δημόσιες και

ιδιωτικές υπηρεσίες των περιοχών αυτών, οι οποίες πρέπει να αποτελούν μέρος ενός έξυπνου

συστήματος, διασυνδεδεμένου σε πραγματικό χρόνο (Berné et al., 2013), το οποίο εξαρτάται

από:

- στρατηγικές που υιοθετούνται από την τοπική δημόσια διοίκηση η οποία μπορεί να

ενσωματώσει τις ΤΠΕ στις υπηρεσίες των αγροτικών περιοχών, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον

τρόπο καλύτερη παρακολούθηση των τουριστικών ροών, προβολή και καλά αποτελέσματα

επικοινωνίας και πληροφόρησης (Garau, 2015, Sedmak et al., 2016),
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- στρατηγικές που υιοθετούνται από επιχειρηματίες και μπορούν να προσθέσουν αξία στις

εμπειρίες των τουριστών που έρχονται σε αγροτικές περιοχές, ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στις

υπηρεσίες, τα προϊόντα και το μάρκετινγκ (Cooper, 2016).

Το προφίλ του τουρίστα της υπαίθρου είναι ένας άνθρωπος καλά ενημερωμένος, που γνωρίζει τη

σημασία του ενεργού ρόλου του στον αγροτουρισμού και γιατί όχι, εκλεπτυσμένος (Rodrigues

and Virtudes, 2019). Οι καταναλωτές του αγροτικού τουρισμού χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα

και πολλοί από αυτούς είναι πολύ ενεργοί στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους

αγροτικούς προορισμούς (Bethapudi, 2015).

Έτσι, η έννοια του έξυπνου τουρισμού πρέπει να εφαρμοστεί πέρα από τα όρια των πόλεων και

να αρχίσει να εξελίσσεται σε όλες τις τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στις αγροτικές. Υπό

αυτή την έννοια, οι αγροτικές περιοχές πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης

(McCann and Ortega, 2013). Η έξυπνη εξειδίκευση επιτρέπει τη δημιουργία γνώσης σχετικά με

τη μελλοντική αξία που μπορεί να έχει η αλλαγή κατεύθυνσης με την ανάπτυξη καινοτόμων

ιδεών σε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως ο τουρισμός (Weindenfeld, 2018). Το 2017, η

Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε την πρωτοβουλία "Έξυπνα χωριά". Η έννοια του έξυπνου χωριού

προσομοιάζει εκείνη της έξυπνης πόλης: η χρήση παραδοσιακών και νέων δικτύων μέσω

ψηφιακών τεχνολογιών, καινοτομιών και καλύτερη εκμετάλλευση της γνώσης (Zavratnik et al.,

2018).

Ο μόνος τρόπος για να επωφεληθούμε από τον αγροτικό τουρισμό είναι να αναπτύξουμε τον

έξυπνο αγροτικό τουρισμό, έναν συνδυασμό της απόλυτης εμπειρίας που προσφέρει ο

αγροτουρισμός με τις ΤΠΕ (Shen and Wang, 2018).

Ακολουθούν ορισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες που προωθούν την έννοια του Έξυπνου Χωριού

στον Αγροτικό Τουρισμό: Κίνα / Έξυπνος ταξιδιωτικός αγροτουρισμός, Γερμανία / Ψηφιακά

χωριά / Βιωσιμότητα, Ουγγαρία, χωριό Turistvandi / Αγροτικός Τουρισμός, Ιταλία, Έξυπνη

Basilicata / Βιωσιμότητα, Τοσκάνη / Πολιτιστικός τουρισμός, Σαρδηνία / Αγροτικός Τουρισμός,

Νορβηγία (Λαπωνία ) / Έργο Artic Smartness / Βιωσιμότητα, Πορτογαλία (Μαδέρα), Calheta /

Τουρισμός, Σλοβενία / Νεανική μετανάστευση / Βιωσιμότητα.
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Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα για τον έξυπνο αγροτικό τουρισμό δεν καλύπτει όλες τις

πτυχές. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών.

Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον αγροτουρισμό, και δεν έχουν

μεγάλη ικανότητα προσαρμογής των ΤΠΕ (Zavratnik et al., 2018). Η υψηλή μεταβλητότητα της

τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην προσαρμογή

των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού στις τεχνολογικές και ψηφιακές καινοτομίες που

εμφανίζονται στην αγορά (Nkosana et al., 2016).

Προς το παρόν, εδώ είναι μερικές από τις πιο σημαντικές όψεις του έξυπνου αγροτικού

τουρισμού:

1. Τεχνολογία και ταξίδια (τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τη γνώμη για έναν προορισμό - οι

τεχνολογίες βοηθούν σε μια πιο ικανοποιητική εμπειρία - οι τεχνολογίες αποτελούν θεμελιώδες

μέρος των ταξιδιών - οι τεχνολογίες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα ταξίδια - οι τουρίστες

παρακολουθούν τα σχόλια άλλων τουριστών χρησιμοποιώντας πύλες όπως το TripAdvisor ή το

Booking - τεχνολογική και καινοτόμος αξία ενός προορισμού),

2. Τουριστική εμπειρία: Εύρεση γενικών πληροφοριών, κρατήσεις, αναζήτηση γνώμης ή

κριτικής για ξενοδοχειακά καταλύματα, μεταφορές ή αναψυχή, αναζήτηση φωτογραφιών και

βίντεο, γνώμης ή κριτικής για αξιοθέατα, χάρτες ή χρήση GPS, ανταλλαγή εμπειριών,

επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους, ηλεκτρονικές πληρωμές, χρήση εφαρμογών

προορισμού, χρήση οδηγών (ήχου, βίντεο κ.λπ.),

3. Ανταλλαγή ταξιδιωτικών εμπειριών (πριν / κατά τη διάρκεια / μετά): Facebook, Twitter,

Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, TripAdvisor, Telegram, Booking, Pinterest, Flickr,

Vine,

4. Χαρακτηριστικά του ταξιδιού και κίνητρα: τύπος αγροτικού καταλύματος, μέθοδος κράτησης.

Τα κίνητρα των τουριστών και οι διαστάσεις του αγροτουρισμού σχετίζονται κυρίως με την

ελκυστικότητα της φύσης, οπότε η χρήση των ΤΠΕ θα έπρεπε να ενδιαφέρει λιγότερο τους

τουρίστες και ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι εφαρμογές δεν θα έπρεπε να αποτελούν

σημαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση και την επιλογή αγροτικών προορισμών (Dolnicar,

2002 και Weinstein, 2011 έναντι Yan, 2018). Ωστόσο, ο βιώσιμος αγροτικός τουρισμός γίνεται
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όλο και πιο ελκυστικός, ιδίως εάν ο προορισμός ορίζεται από χαρακτηριστικά που

χαρακτηρίζουν τα έξυπνα χωριά.

2. Δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτουρισμού στην εποχή του Covid-19.

2.1. Κοινωνική καινοτομία και καινοτομία προϊόντος.

Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες κοινωνικές πρακτικές που αποσκοπούν στην ικανοποίηση

κοινωνικών αναγκών με καλύτερο τρόπο από τις υπάρχουσες λύσεις, οι οποίες προκύπτουν από

την ανάπτυξη της κοινότητας, την εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας ή την υγεία. Οι ιδέες

αυτές δημιουργούνται με στόχο την επέκταση και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

(Αναφορά: http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/ )

Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να βασίζονται στη γνώση για την επιτυχή ανάπτυξη και

είναι απαραίτητο να συνδεθούν με πλατφόρμες ή δίκτυα τουριστικών οργανισμών (τόσο ΜΚΟ

όσο και κερδοσκοπικών) που συνδέουν ανθρώπους, ιδέες και πόρους. Τέτοια επιχειρηματικά

μοντέλα περιλαμβάνουν την κοινωνική καινοτομία, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την

κοινωνική επιχειρηματικότητα, που βασίζονται στην έρευνα και την ανάπτυξη, την αυξημένη

χρηματοδότηση και τα σύγχρονα παράγωγα, όπως το crowdfunding και η διεθνής προστασία της

πνευματικής ιδιοκτησίας (Bertoncelj et al., 2016- Peterlin et al.,, 2015).

Προηγούμενες έρευνες στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας έχουν δείξει ότι η βιώσιμη

ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, υποδομές και οικονομικά

οφέλη σε περιθωριοποιημένες αγροτικές κοινότητες (Alkier et al., 2015- Butler and Hinch,

2007- Sloan et al., 2014- Zeppel, 2006). Ο ολοένα και πιο σημαντικός ρόλος της κοινωνικής

καινοτομίας στον τουρισμό είναι ήδη γνωστός. Εφαρμόζεται σε διαδικασίες σχεδιασμού

υπηρεσιών που γεννούν δημιουργικά έργα σε διάφορους τομείς του τουρισμού και προσφέρει

ευκαιρίες απασχόλησης για νέους και ηλικιωμένους. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών

που χρησιμοποιεί τοπικούς πόρους και διεπιστημονική γνώση ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων

των ενδιαφερομένων για ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες (Hall, 2014- Germak and Robinson, 2014- Štrukelj and Šuligoj,

2014), η κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού έχει διάφορες μορφές:
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- κοινωνική επιχείρηση,

- κοινωνική καινοτομία,

- κοινωνικό εγχείρημα,

- επιχειρηματική φιλανθρωπία και

- κοινωνικές υποθέσεις.

Η κοινωνική καινοτομία ορίζει ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων, διαδικασιών και ιδεών, που

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας όχι μόνο για τους οργανισμούς και τα

άτομα, αλλά και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων δημιουργούνται (Van der Have and

Rubalcaba, 2015).

Ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική

και κοινωνική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η προώθηση του τουρισμού σε έναν συγκεκριμένο

προορισμό προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του δικτύου των ενδιαφερομένων μερών για τα

οποία η ανάπτυξη του τομέα αυτού αποτελεί πηγή οικονομικής και κοινωνικής προόδου, αλλά

πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει αιτία αρνητικών κοινωνικών,

περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων (Carlisle et al., 2012). Για το λόγο αυτό, η

τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, η

οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος, παρέχοντας τουριστικά

επιχειρηματικά σχέδια που προσθέτουν αξία όχι μόνο στον τουρίστα αλλά και σε όλους τους

τοπικούς ενδιαφερόμενους ( Gabriel and Laeis, 2016- Pranicevic and Peterlin, 2015).

Η σημασία της κοινωνικής καινοτομίας ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής

ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών. Κάποιοι προορισμοί αγροτουρισμού είναι

προσανατολισμένοι περισσότερο σε κοινωνικές λύσεις και άλλοι σε αποστολές. Οι κοινωνικές

λύσεις στον τουρισμό μεταφέρουν καινοτόμες γνώσεις και προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες και

λύσεις στις ανάγκες των τουριστών και των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινότητας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την προστιθέμενη αξία της κοινωνικής καινοτομίας στον τουρισμό

για την τοπική κοινωνία, την κυβέρνηση, τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τον μη

κερδοσκοπικό τομέα και κυρίως τους πελάτες:

14



Σε αγροτικές περιοχές της Γκάμπια και της Τανζανίας έχουν αναπτυχθεί δύο ενδιαφέροντα

μοντέλα καινοτόμων σχεδίων με κοινωνικοοικονομικό προσανατολισμό:

- Το πρόγραμμα ASSET της Γκάμπια περιλαμβάνει 80 μέλη από τον ιδιωτικό τομέα του

τουρισμού, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα κέντρα δεξιοτήτων, τον κοινοτικό

τουρισμό, τους τομείς του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας και το λιανικό εμπόριο μόδας και

κλωστοϋφαντουργίας, το οποίο προσφέρει μια συνεργατική δράση μάρκετινγκ με τη συμμετοχή

όλων των ενδιαφερομένων

(https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in

_tourism)

- Το πρόγραμμα Sokoine University Program σχεδιάστηκε στην Τανζανία για τη μεταφορά

γνώσεων μεταξύ πανεπιστημίων, τοπικών επιχειρήσεων, τραπεζών, κυβερνητικών οργανισμών

και χορηγών/δωρητών. Εφαρμόστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

γύρω από ένα προϊόν τουρισμού άγριας ζωής. Σκοπός των πανεπιστημίων ήταν η μεταφορά

καινοτόμων γνώσεων σε αυτό το τουριστικό προϊόν (Carlisle et al., 2013).
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Ευκαιρίες αγροτικής αναγέννησης που δημιουργούνται από την πανδημία του Covid19

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, αφενός, οι αγροτικές περιοχές απειλούνται

ακόμη περισσότερο από τις αστικές περιοχές λόγω των λιγότερων διαθέσιμων πόρων και των

μεγαλύτερων προβλημάτων απομόνωσης. Αλλά, από την άλλη πλευρά, η έλλειψη

επαρκών δημόσιων χώρων πρασίνου στις μεγαλύτερες πόλεις, η δυνατότητα

απομακρυσμένης εργασίας και τηλεργασίας και η ανάγκη για κοινωνική απομάκρυνση

άρχισαν να διαφαίνονται ως παράγοντες που ωθούν τους ανθρώπους που ζουν σε

πυκνοκατοικημένους οικισμούς να μετακομίσουν σε αγροτικές περιοχές. Η δυνατότητα

αναγέννησης μέσω της βελτίωσης του αγροτουρισμού ή η άμεση επανακατοίκηση των

αγροτικών περιοχών μέσω της έξυπνης και απομακρυσμένης εργασίας και της λεγόμενης

"στάσης" έχουν ήδη διερευνηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2020 και μοιάζουν

με σταθερή τάση για τους επόμενους μήνες. (Airbnb, 2020). Σε αυτό το πλαίσιο, η κρίση

έκτακτης ανάγκης COVID-19 έφερε τις αγροτικές και ενδότερες περιοχές στο προσκήνιο

της συζήτησης για τον σχεδιασμό, με κάποιους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι αυτή η κρίση

COVID-19 θα μπορούσε να συμβάλει στην επανακατοίκηση των αγροτικών περιοχών.

Οι αγροτικές περιοχές έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την ευκαιρία, αλλά θα πρέπει

να είναι προετοιμασμένες να τη διαχειριστούν σωστά, ώστε να αποφύγουν τα

προβλήματα που δημιουργούνται από την ξαφνική ανάπτυξη «εξευγενισμού», το

λεγόμενο gentrification, απρογραμμάτιστου εξευγενισμού και να «προστατεύσουν» το

σημερινό φυσικό, κοινωνικό και, κυρίως, ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει πως είναι

αναγκαίο να να καταρτιστούν τοπικά σχέδια και στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς,

βιώσιμα και βασισμένα στην κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες

προκλήσεις με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

Ξεκινώντας από τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που δημιούργησε η κρίση COVID-19, ο

κύριος στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να δείξει πως απαιτούνται συμμετοχικές

διαδικασίες στις αγροτικές περιοχές για γίνουν συζητήσεις, να ακουστούν απόψεις, να
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γεννηθούν καινοτομίες και να ληφθούν αποφάσεις για θέματα όπως οι πολιτιστικές

υπηρεσίες και υποδομές, το πράσινο δίκτυο, η διαχείριση των τοπικών πόρων και ο

τουρισμός.

Ένας από τους τομείς που αναφέρεται συχνότερα ως κρίσιμος για την οικονομική

ανάκαμψη των αγροτικών εσωτερικών περιοχών είναι ο τουρισμός.

Το BORGOFUTURO, μια εμπειρία αγροτικής αναγέννησης μέσω της τέχνης και ενός

φεστιβάλ, που εδρεύει στο Ripe San Ginesio, στην περιοχή Marche, είναι ένας από τους

«πολλαπλασιαστές» που επιλέχθηκαν.

Στην υπόλοιπη υφήλιο, το COVID19 επηρέασε σοβαρά τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες στις

αγροτικές περιοχές, που συχνά βασίζονται σε παραδοσιακές οργανωτικές δομές, οι

οποίες δεν ήταν σε θέση να προσαρμοστούν στους κανονισμούς ασφαλείας που απαιτεί

η πανδημία (De Luca et al., 2020). Ταυτόχρονα, η ανάγκη για κοινωνική απόσταση,

ανοιχτούς χώρους και μέτρα ασφαλείας, έκανε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται

παραδοσιακά να αλλάξουν μορφή ή να ακυρωθούν. Μια καλή πρακτική δείχνει ένα

φεστιβάλ από την Ιταλία, το BORGOFUTURO που την περίοδο της πανδημίας επέκτεινε την

εμβέλειά του σε τέσσερις άλλους γειτονικούς δήμους από αυτόν που φιλοξένησε

προηγουμένως, αποφασίζοντας να αγκαλιάσει τους νέους στο πρόγραμμά του και να

φιλοξενήσει ένα μήνα πολιτιστικών δραστηριοτήτων το καλοκαίρι του 2020 με την

ονομασία "Borgofuturo + , il buon conttagio "(" καλή μόλυνση ").

Covid-19 Στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων: Ευκαιρίες για την αγροτική
αναγέννηση με βάση την κληρονομιά

Με βάση την αφήγηση του RURITAGE, η παρούσα περίληψη πολιτικής εξετάζει πώς οι νέες
προκλήσεις που τίθενται στις αγροτικές περιοχές από την πανδημία COVID-19 μπορούν
να μετατραπούν σε ευκαιρίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων στο
μέλλον. Επιπλέον, αντιμετωπίζει το πολυδιάστατο θέμα εστιάζοντας σε συστάσεις που
χωρίζονται σε έξι διαφορετικά κεφάλαια: φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, ανθρώπινο,

κατασκευαστικό και οικονομικό.

17



Βασικές αρχές για ολοκληρωμένες απαντήσεις στις προκλήσεις του COVID-19

Οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις, λιγότερους διαθέσιμους
πόρους και μεγαλύτερα προβλήματα απομόνωσης. Οι αγροτικές κοινότητες αγωνίζονται
να βρουν λύσεις προσαρμοσμένες στο ήδη εύθραυστο περιβάλλον τους. Ωστόσο, οι
αγροτικές περιοχές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που θέτει το COVID-19 μέσω
ενισχυμένων δικτύων, καλύτερης συνεργασίας και αλληλεγγύης για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα. Αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ήταν και είναι πάντα απαραίτητη. Αυτό
που αναπτύσσεται τώρα είναι η καλύτερη κατανόηση των αναγκών της τοπικής
κοινότητας να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται το κεφάλαιο με ολοκληρωμένο τρόπο για
την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αγροτικής ανάπτυξης.

Δράσεις και συστάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 στις αγροτικές
περιοχές

Οι δράσεις και οι συστάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 στις αγροτικές

περιοχές καλύπτουν τρεις διαφορετικούς τομείς προς βελτίωση:

- Πολιτική: ανάγκη για αποτελεσματικότερη και συνεκτικότερη εφαρμογή των

υφιστάμενων πολιτικών, της νομοθεσίας και των μέσων της ΕΕ. Δεν προτείνουμε νέους

κανονισμούς, αλλά μάλλον άτυπες αναθεωρήσεις των υφιστάμενων, ώστε να

ανταποκρίνονται καλύτερα στις αγροτικές ανάγκες, πρακτικές, αρμοδιότητες, συνεχείς

προσπάθειες δικτύωσης και ανατροφοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς που

εφαρμόζουν τις επιτόπιες πολιτικές, σύμφωνα με τη δραστηριότητα του ΕΔΑΑ/ENRD.

- Χρηματοδότηση: η ανάγκη εντοπισμού, υποστήριξης, ενσωμάτωσης και βελτίωσης των

υφιστάμενων καθώς και των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης για τις αγροτικές

περιοχές σε σχετικό θεσμικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, με την προώθηση μιας στρατηγικής

προσέγγισης για την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών

μέσων και πολιτικών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

και την αποφυγή επικαλύψεων.

- Γνώση: η ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία, με

στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και την εισαγωγή δράσεων που
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αποσκοπούν στη βελτίωση των τοπικών γνώσεων ή δεξιοτήτων μέσω ειδικών

δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα πλήρως ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής και επενδύσεων
ικανό να υποστηρίξει ένα τόσο σύνθετο περιβάλλον φυσικού, πολιτιστικού, ανθρώπινου,
κοινωνικού και δομημένου κεφαλαίου. Για να υποστηρίξει την αναγέννηση των αγροτικών
περιοχών ως ζωντανών κέντρων ανάπτυξης που βασίζονται στην τοπική κληρονομιά, τους
φυσικούς πόρους, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική ένταξη, η ΕΕ θα πρέπει να τονώσει την
αποτελεσματική αγροτική αναγέννηση και τη μετάβαση πέρα από τη βιώσιμη παραγωγή
τροφίμων, μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης άλλων τομέων. Οι συστάσεις αφορούν τις έξι
πρωτεύουσες που εξετάστηκαν παραπάνω και εφαρμόζονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
εθνικό, περιφερειακό/τοπικό και της ΕΕ.

6 capitals CHECK IT! Τί είναι αυτό; Οι άλλες γλώσσες δεν βοηθούν.

3. Ας είμαστε Eco. Τι σημαίνει "οικολογικός τουρισμός";

3.1. Οικολογικός και αγροτικός – γίνεται; και πώς;

Οικοτουρισμός: Σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΤ, ο οικοτουρισμός αναφέρεται σε μορφές

τουρισμού που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Όλες οι μορφές τουρισμού βασισμένου στη φύση, στις οποίες το κύριο κίνητρο των

τουριστών είναι η παρατήρηση και η αναγνώριση της αξίας της φύσης, καθώς και των κύριων

παραδοσιακών πολιτισμών στις περιοχές αυτές.

2. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και ερμηνευτικά χαρακτηριστικά.

3. Οργανώνεται γενικά, αλλά όχι αποκλειστικά, από εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες,

για μικρές ομάδες. Οι εταίροι των φορέων παροχής υπηρεσιών προορισμού τείνουν να είναι

μικρές, τοπικές επιχειρήσεις.

4. Ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.

5. Υποστηρίζει τη διατήρηση των φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται ως οικοτουριστικά

αξιοθέατα:
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- Παράγοντας οικονομικά οφέλη για τις κοινότητες υποδοχής, τους οργανισμούς και τις αρχές

που διαχειρίζονται φυσικές περιοχές για σκοπούς διατήρησης,

- Παρέχοντας εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες,

- Ευαισθητοποιώντας τους ντόπιους και τους τουρίστες σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών

και πολιτιστικών αγαθών.

3.2. Στρατηγικές για τον οικοτουρισμό σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (σύντομη
επισκόπηση).

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί μείζον ζήτημα για τους οργανισμούς διαχείρισης

προορισμών (DMO) όσον αφορά τον τουρισμό πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Κορυφαίοι ειδικοί του έξυπνου τουρισμού υποστηρίζουν ότι οι καινοτομίες που βασίζονται στην

τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν τους DMO να βελτιστοποιήσουν την τουριστική ανάπτυξη,

αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η διαχείριση η ικανότητα των ενδιαφερομένων μερών και και

η συμμετοχή της κοινότητας.

Η έρευνα για τον έξυπνο τουρισμό έχει αυξηθεί από τότε που ο όρος "έξυπνος"

πρωτοεμφανίστηκε στη βιβλιογραφία σχετική αρχικά με την αστική ανάπτυξη και τις ΤΠΕ στις

αρχές της δεκαετίας του 2000 (Johnson & Samakovlis, 2015). Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για

να υποδηλώσει την "νοημοσύνη" και τη συνδεσιμότητα των τεχνολογιών, που συχνά βασίζονται

σε προηγμένους αισθητήρες και ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης, των

ασύρματων επικοινωνιών, του υπολογιστικού νέφους και των αυτόνομων συστημάτων (Baggio

et al., 2020- Jovcic, 2019). Στον τουρισμό, ο όρος "έξυπνος" χρησιμοποιείται συχνότερα

αναφερόμενος σε προορισμούς, με βάση τις καινοτομίες που χρησιμοποιούνται για τις "έξυπνες

πόλεις" (Buhalis and Amaranggana, 2014), όπου η έξυπνη τεχνολογία ενσωματώνεται στις

αστικές υποδομές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης πόρων ( Gretzel

et al., 2015a), προς όφελος των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και των πολιτών. Η αυξανόμενη

παρουσία τεχνολογιών όπως τα κοινωνικά δίκτυα, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα,

οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των τουριστικών

εμπειριών (Ye at al., 2020).
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Οι Boes κ.ά. (2015) υποστηρίζουν ότι οι βασικές διαστάσεις ενός έξυπνου προορισμού είναι η

καινοτομία, το κοινωνικό κεφάλαιο και η ηγεσία, αποδίδοντας στην τεχνολογία δευτερεύοντα

ρόλο και τονίζοντας τη σημασία της διακυβέρνησης. Η έμφαση αυτή υπογραμμίζεται από την

Coca-Stefaniak (2020), η οποία τονίζει την ανάγκη οι έξυπνοι προορισμοί να γίνουν "σοφοί",

συμπεριλαμβάνοντας στις προσεγγίσεις τους θέματα αστικής βιωσιμότητας. Ζητήματα σχετικά

με τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ψηφιακή ένταξη έχουν επίσης

τεθεί στην ανάλυση του έξυπνου τουρισμού, καθώς οι τουρίστες αφήνουν πίσω τους ένα

σημαντικό "αποτύπωμα" στα ταξίδια τους, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά από την

εταιρεία (Gretzel et al., 2015b ).

Πηγή: (2021) Smart Governance for Heritage Tourism Destinations: Contextual Factors and

Destination Management Organization Perspectives στο Tourism Management Perspectives. 39.

https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862

Οι στρατηγικές είναι ολιστικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο

παρεμβάσεων με συνεκτικό τρόπο. Οι στρατηγικές δομούνται σύμφωνα με μια σαφή λογική

παρέμβασης, που περιλαμβάνει γενικούς, ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους ως απάντηση

στις προκλήσεις και τις ανάγκες και με βάση τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες, ένα σύνολο

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και δεικτών για τη μέτρηση των επιτευγμάτων. Οι

στρατηγικές έξυπνων χωριών διαθέτουν όλα τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών τοπικής

ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι στρατηγικές έξυπνων χωριών στοχεύουν στον εντοπισμό

καινοτόμων λύσεων (ψηφιακών, τεχνολογικών, κοινωνικών ή άλλων) ως απάντηση στις

προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κοινότητας και της τοπικής περιοχής.

Η βάση για την ανάπτυξη της στρατηγικής του έξυπνου χωριού είναι η κατανόηση των

ιδιαιτεροτήτων μιας περιοχής και της κοινότητάς της. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για

τον εντοπισμό των προκλήσεων και των πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, από βασικές

ερευνητικές έρευνες έως πιο συμμετοχικές μεθόδους, όπως οι συμμετοχικές διαβουλεύσεις και η

σκιαγράφηση του προφίλ της περιοχής.

Για να ξεκινήσει μια συμμετοχική διαδικασία που βασίζεται σε δεδομένα, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο κοινοτικού προφίλ (Community Profile Tool), παρουσιάζοντας

επίσημα (στατιστικά) δεδομένα της κοινότητας με προσιτό τρόπο, δημιουργώντας έτσι
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συζητήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας. Η διαδικασία γίνεται συνήθως μέσω στενής

συνεργασίας της κοινότητας και ενός ερευνητικού ινστιτούτου/πανεπιστημίου.

Η δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων μερών είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλα τα στάδια

ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά. Αυτό - μεταξύ άλλων - θα

διασφαλίσει ότι οι ανάγκες της τοπικής κοινότητας ικανοποιούνται, ότι οι πολίτες έχουν τoν

έλεγχο της στρατηγικής και - κατά συνέπεια - μπορούν να κινητοποιηθούν αποτελεσματικότερα

για την εφαρμογή της.

Το ακολουθο θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος χρησιμοποίησης του εργαλείου Community

Profile Tool κατά την εκπόνηση μιας στρατηγικής έξυπνου χωριού:

Χαρτογράφηση του δικτύου αγροτικού οικοτουρισμού

Χαρτογράφηση του δικτύου Οικολογικού Αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Αρχικά θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων προσηλωμένο στις

αρχές του οικοτουρισμού και με κοινές πρωτοβουλίες, όπως το μάρκετινγκ προορισμών.

Ένα δίκτυο οικοτουρισμού σε έναν τόπο/περιοχή αποτελείται από επιχειρήσεις που μπορούν να

επιδείξουν "βέλτιστες πρακτικές" οικοτουρισμού και οι οποίες έχουν λάβει ανεξάρτητη

πιστοποίηση όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμων προτύπων στον τουρισμό.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν έναν κώδικα βιώσιμων τουριστικών

πρακτικών, ο οποίος μπορεί να τους επιβάλλει να πραγματοποιούν μερικές ή όλες τις ακόλουθες

ενέργειες:

● Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης για την

επιχείρησή τους,

● Εφαρμογή πρακτικών στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της διατήρησης και

προστασίας του νερού, της κατανάλωσης ενέργειας,
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● Επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης ευαισθητοποίησης "Leave No Trace" και

αδιάλειπτη συμμόρφωση στις αρχές του "Leave No Trace",

● Συμμετοχή σε υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ, κατανόηση επισκεπτών, πράσινες

αγορές και βιώσιμες μεταφορές.

Μετά τη δημιουργία του, το δίκτυο οικοτουρισμού προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στα μέλη του

(ανεξάρτητα από το μέγεθός τους):

● Εκπροσώπηση με "μία φωνή" σε βασικά θέματα τοπικής ανάπτυξης,

● Δυνατότητα στρατηγικών / εκστρατειών μάρκετινγκ και κοινής προώθησης του

προορισμού,

● Υποστήριξη της κατάρτισης και της καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

● Τα μέλη κάνουν θετικές διακρίσεις μεταξύ τους και έχουν ευκαιρίες δικτύωσης για την

ανάπτυξη καινοτόμων πακέτων επισκεπτών,

● Κοινές δραστηριότητες διατήρησης και εκπροσώπησης στην περιοχή,

Για να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες μάρκετινγκ και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα μέλη

αναμένεται να χρησιμοποιούν και να παρουσιάζουν σωστά τα λογότυπα και το σχετικό υλικό, να

συνδέονται με τους ιστότοπους των επισκεπτών και να προωθούν και να υποστηρίζουν ενεργά

τις πρωτοβουλίες του δικτύου.

Προσδιορισμός έξυπνων λύσεων για βιώσιμο αγροτικό τουρισμό

Η λύση είναι έξυπνη κυρίως λόγω της επιχειρηματικής καινοτομίας που επιδεικνύει,

ενθαρρύνοντας μια πιο συνεργατική προσέγγιση μεταξύ των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων,

ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (καινοτόμα πακέτα

business-to-business), εξοικονόμηση κόστους (κοινή προώθηση προορισμών) και τα είδη των

ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης που είναι συνήθως δυνατά μόνο για

μεγαλύτερες εταιρείες.
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Είναι επίσης έξυπνη ως προς τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τους τοπικούς περιβαλλοντικούς

στόχους βιωσιμότητας με την τοπική οικονομική ανάπτυξη, θέτοντας τις ορθές πρακτικές του

βιώσιμου τουρισμού στο επίκεντρο της προσέγγισης για τοπική ανάπτυξη.

4. Είναι η διατροφή του χωριού ο κρυμμένος θησαυρός του γαστρονομικού τουρισμού;

Η Επιτροπή Τουρισμού και Ανταγωνιστικότητας του ΠΟΤ ορίζει τον γαστρονομικό τουρισμό ως
ένα είδος τουριστικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από την εμπειρία του επισκέπτη με τα
τρόφιμα και τα σχετικά προϊόντα και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μαζί με τις
αυθεντικές, παραδοσιακές ή/και καινοτόμες γαστρονομικές εμπειρίες, ο βιώσιμος και έξυπνος
αγροτουρισμός μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες συναφείς δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη σε
τοπικούς παραγωγούς, η συμμετοχή σε γαστρονομικά φεστιβάλ ή σε μαθήματα μαγειρικής.

Πηγή: https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism

Κάθε προορισμός που θεωρείται τουριστικό σημείο θα πρέπει να διαθέτει τόσο υλικά όσο και
άυλα προϊόντα και υπηρεσίες στην περιοχή του. Η διατροφή είναι ένα από τα κατεξοχήν
τουριστικά αγαθά ενός τόπου. Καθώς αναδύεται μία νέα εποχή στον τουρισμό, υπάρχει μια όλο
και μεγαλύτερη δεκτικότητα όσον αφορά το ρόλο της γαστρονομίας στην διαμόρφωση ενός
διαφορετικού τουρισμού σε χώρες, πόλεις και χωριά.

Η γαστρονομία ορίζεται συχνά ως η τέχνη του μαγειρέματος και του καλού φαγητού- ωστόσο, είναι
μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Πολλοί ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι η γαστρονομία είναι η
μελέτη της σύνδεσης μεταξύ πολιτισμού και φαγητού. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι η ενασχόληση
με την προετοιμασία και το μαγείρεμα για τον πειραματισμό, τον πειραματισμό, την εξέλιξη και την
καταγραφή των τροφίμων.

Παρομοίως, σύμφωνα με τις μελέτες των Brillant-Savarin (1994), Gillespie και Cousins (2015), η
γαστρονομία είναι η τέχνη και η επιστήμη του μαγειρέματος, του φαγητού και του ποτού ως
απόλαυση με τη χρήση διαφόρων αισθήσεων.

Ο γαστρονομικός πειραματισμός αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης, που μαζί με άλλες τουριστικές
δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή του προορισμού, τη γενική
ικανοποίηση και την πρόθεση των τουριστών να τον επισκεφθούν ξανά (Kim et al., 2013- Kim and

Eves, 2012). Επειδή η τοπική κουζίνα είναι εύκολα προσβάσιμη στον καθένα, μια και συνδέεται με
τα προϊόντα κάθε προορισμού, το φαγητό κάθε τόπου έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της
τουριστικής εμπειρίας (Bjork and Kauppinen-Raisanen, 2016 ; Tsai, 2016). Τα τοπικά τρόφιμα
αντιπροσωπεύουν επίσης συνήθειες και παραδόσεις που διαμορφώνουν τα μοναδικά
χαρακτηριστικά του προορισμού (Chang et al., 2018˙ Kozak and Rimmington, 2000˙ Kozak et al., 2007).

Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι μια αναδυόμενη τουριστική αγορά για πολλές χώρες και
περιοχές, που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους τουριστικούς προορισμούς
(Blichfeldt and Halkier, 2013). Σύμφωνα με τους Morales και Cordova (2019), οι προορισμοί που
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έχουν επίγνωση του ρόλου του φαγητού στην τουριστική τους επιτυχία έχουν αρχίσει να
χρησιμοποιούν το γαστρονομικό δυναμικό τους για την προώθηση και την τοποθέτησή τους στην
τουριστική αγορά ως στοιχείο της εθνικής τους ταυτότητας.

4.1. Ας είμαστε υγιείς! Πόσο σημαντικό είναι το καλό και αγνό φαγητό για τον αγροτουρισμό
Το φαγητό - ο καλύτερος πρεσβευτής του πολιτισμού, του πλούτου και της κληρονομιάς μιας

περιοχής. Όταν μιλάμε για φαγητό, κάνουμε πάντα συνειρμούς με τα αγαπημένα μας πιάτα ως

παιδιά, με τις λιχουδιές της μητέρας ή της γιαγιάς μας. Κάθε περιοχή έχει την ιστορία της και τα

ιδιαίτερα πιάτα της, συγκεντρώνοντας τα προϊόντα που είναι χαρακτηριστικά του τόπου

προέλευσης. Το φαγητό και ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και για να το

συνειδητοποιήσει κανείς αρκεί να κοιτάξει τα στοιχεία που απεικονίζουν τον κύκλο εργασιών των

εστιατορίων, των ξενώνων και των διαφόρων καταλυμάτων.

Είναι αδύνατο να μελετήσουμε τον αγροτουρισμό και τα στοιχεία του χωρίς να στρέψουμε την

προσοχή μαςστα τρόφιμα. Η αγροτική ζωή είχε πάντα πολλές εξωτερικές εργασίες, σωματική

δραστηριότητα και καλό φαγητό. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται ότι η ζωή στο χωριό συνδέεται

με την ίδια τη διαδικασία παροχής τροφής. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στο χωριό έχει να κάνει

με την παραγωγή των τροφίμων, τα ίδια που οι άνθρωποι που ζουν εκεί βάζουν στο τραπέζι τους.

Με άλλα λόγια, η διαδρομή του φαγητού μέχρι το τραπέζι είναι ανιχνεύσιμη σε κάθε στάδιο - από

την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και ως εκ τούτου, εύκολα ελεγχόμενη, γι' αυτό και η

ποιότητα και η γεύση είναι διαφορετικές.

Στον σημερινό σύγχρονο κόσμο με την έξυπνη τεχνολογία παρούσα στην καθημερινή μας ζωή και

στις γνώσεις μας, προσπαθώντας να κάνει τη ζωή μας πιο υγιεινή, πιο πράσινη και πιο αγνή, ο

αγροτικός τρόπος ζωής έχει επίσης αλλάξει. Όροι όπως βιολογική γεωργία, βιολογικά τρόφιμα,

οικολογικές περιοχές, προέλευση τροφίμων, έξυπνη παραγωγή, οικολογικός τουρισμός και υγιεινή

διαβίωση έχουν εμφανιστεί.

Συνειδητοποιώντας πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε την υγεία και το σώμα μας, αρχίζουμε να

αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Ψάχνουμε να

ξεφύγουμε από το αστικό περιβάλλον με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το γρήγορο φαγητό. Εδώ

είναι που η ύπαιθρος εμφανίζεται ως μια καλή, κοντινή και φθηνή εναλλακτική λύση,

προσφέροντας την ηρεμία, την άνεση του αγροκτήματος και τη γεύση του σπιτικού

καλομαγειρεμένου φαγητού. Η διατροφή είναι ένα σημαντικό, θεμελιώδες στοιχείο του χωριού. Και
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είναι το φαγητό που μόνο εμείς μπορούμε να παράγουμε, με τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι θέλουμε:

αγνό, φυσικό, βιολογικό.

Η ύπαιθρος φιλοξενεί έναν αυξανόμενο αριθμό εναλλακτικών δικτύων διατροφής: οι τουρίστες της

υπαίθρου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως καταναλωτές και ως "πολιτισμικοί

μεσίτες" (Sidali, σ. 1179-1197) μεταξύ αυτών των δικτύων. Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα

θεωρητικό πλαίσιο για το εξειδικευμένο μάρκετινγκ τροφίμων στον αγροτουρισμό συνδυάζοντας

δύο διαφορετικές θεωρίες συμπεριφοράς του καταναλωτή, την "οικονομία της εμπειρίας" και το

μοντέλο "οικειότητας", αντιπροσωπεύοντας μια διαφοροποίηση από την κλασική σκέψη του

μάρκετινγκ. Διερευνά το νόημα των τοπικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της

επανασύνδεσης με τη φύση, της ανθεκτικότητας στην παγκοσμιοποίηση, του ρόλου των τοπικών

τροφίμων στην ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας, της αναζήτησης του φρέσκου, της γεύσης

και της αυθεντικότητας, της υποστήριξης των τοπικών παραγωγών και των περιβαλλοντικών

ανησυχιών. Εξετάζει τις προκλήσεις για τους επιχειρηματίες της υπαίθρου και τους υπεύθυνους

χάραξης πολιτικής στην εμπορία των ειδικών τροφίμων και των αγροτικών περιοχών στον

μεταμοντέρνο καταναλωτή. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα που προέρχονται κυρίως από τη

δευτερογενή βιβλιογραφία, επισημαίνει επτά διαστάσεις που ανάγουν τα προϊόντα διατροφής σε

μια ενδιαφέρουσα γαστρονομική εξειδικευμένη αγορά, δηλαδή τη συνοχή, την αντικαπιταλιστική

στάση, τον αγώνα κατά της εξαφάνισης, την προσωπική υπογραφή, την αμοιβαία αποκάλυψη, τα

τελετουργικά της χωρικής και φυσικής εγγύτητας και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη

βιωσιμότητα. Οι προμηθευτές τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά

για να δείξουν την ιδιαιτερότητα των τροφίμων στους τουρίστες της υπαίθρου- οι υπεύθυνοι

χάραξης πολιτικής μπορούν να τα συμπεριλάβουν στα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης για να

ενισχύσουν τον αγροτουρισμό χωρίς να αλλοιώσουν τις ιστορικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά

πολυεπίπεδες γαστρονομικές παραδόσεις.

Εκτός από απόλαυση, το φαγητό είναι επίσης ένας τρόπος έκφρασης της αυθεντικότητας που

χαρακτηρίζει μια περιοχή. Το φαγητό μεταφέρει πληροφορίες, ιστορία, διατηρεί τις μνήμες γενεών,

και με αυτή την έννοια είναι ένας αγωγός και μεσολαβητής μεταξύ των κοινοτήτων, ένας

σύνδεσμος μεταξύ της καθημερινής ζωής, της ευχαρίστησης και των νέων περιπετειών. Συχνά

συνδέουμε με το φαγητό συγκεκριμένα μέρη, ιστορίες και εμπειρίες. Το τοπικό φαγητό, συνήθως

παραδοσιακό, είναι ένα εργαλείο για τους τουρίστες που αναζητούν την αυθεντικότητα. Η

αυθεντικότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως "μοναδικότητα" και επομένως να ενθαρρύνει τους
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τουρίστες να επισκεφθούν συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς και να έχουν μια

ικανοποιητική εμπειρία. Η αυθεντικότητα των τροφίμων περιλαμβάνει μεθόδους μαγειρέματος,

οσμές, συνταγές, συστατικά, έθιμα φαγητού και ποτού, κοινωνικές συνδηλώσεις, σχετικές

εκδηλώσεις και φεστιβάλ, καθώς και κυνηγετικές και γεωργικές παραδόσεις.

Μέχρι στιγμής, ορίζουμε τον τουρισμό υπαίθρου σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό, ως κάτι

που προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό, που είναι

συνήθως παθητικός - διακοπές στη θάλασσα, ύπνος, φαγητό, παραλία -, ο εναλλακτικός

τουρισμός συνδέεται με δραστηριότητα - σωματική: αθλήματα, περιπέτειες, πνευματική: γνωριμία

με έναν πολιτισμό, εκμάθηση, για παράδειγμα, χειροτεχνίας, εξερεύνηση φυσικών αξιοθέατων ή

παρατήρηση της τοπικής χλωρίδας/πανίδας, συναισθηματική: νέες εμπειρίες και δημιουργία

καλών αναμνήσεων. Και ενώ ο μαζικός τουρισμός είναι ανώνυμος - οι μάγειρες του φαγητού δεν

φαίνονται, οι καμαριέρες και οι σερβιτόροι φροντίζουν να μη φαίνονται, ο εναλλακτικός τουρισμός

είναι εξατομικευμένος και η προσωπική σχέση με κάθε επισκέπτη, η προσωπική επαφή, για

παράδειγμα με τους οικοδεσπότες της αγροικίας, τον οδηγό της ορεινής πεζοπορίας, τον τεχνίτη

που διδάσκει, τον δάσκαλο κατάδυσης, είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας. Εδώ πρέπει να

τονιστεί ότι "η κατάρτιση και τα προσόντα των ιδιοκτητών και του προσωπικού των καταλυμάτων,

των εστιατορίων ή των αξιοθέατων είναι εξαιρετικά σημαντικά". (Ηνωμένοι Σύμβουλοι Βουλγαρίας)

Αν μιλάμε για τα τρόφιμα και τα αγαθά που θα μπορούσαν να προσφερθούν ως προϊόν του

αγροτουρισμού, η προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει πλέον διευκολύνει την

προσφορά αγαθών που παράγονται σε αγροκτήματα και γαλακτοκομεία. Το πρόσφατα εκδοθέν

Διάταγμα για την απευθείας προμήθεια από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέπει την

απευθείας προμήθεια, από τους παραγωγούς στους τελικούς καταναλωτές ή από τοπικούς

λιανοπωλητές που προμηθεύουν αγαθά απευθείας στους τελικούς καταναλωτές γάλακτος,

αυγών, μελιού, ψαριών, νωπού κρέατος από πουλερικά και λαγόμορφα, κρέατος μικρών και

μεγάλων θηραμάτων. Έτσι, μικρές φάρμες μπορούν να αναζητήσουν καλές εναλλακτικές λύσεις

για την προσφορά των προϊόντων τους καθώς και να γίνουν μέρος της ταξιδιωτικής προσφοράς

διακοπών. Η προμήθεια των προϊόντων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των γαλακτοκομείων

τους σε μια παμπ, στο δικό τους εστιατόριο ή απλώς στο τραπέζι των επισκεπτών έχει ως

αποτέλεσμα πολύ υψηλότερη τιμή, δηλαδή κέρδος που προέρχεται από τα γεωργικά προϊόντα

απευθείας για τους τοπικούς παραγωγούς. Έτσι, αφενός η ανάπτυξη της γεωργίας δημιουργεί

καλύτερες ευκαιρίες για την παροχή ενός σύνθετου προϊόντος καλής ποιότητας, αφετέρου η
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ανάπτυξη του τουρισμού αυξάνει την αξία των γεωργικών προϊόντων. Παρόμοιες υπηρεσίες

παρέχονται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένες τοποθεσίες στις ορεινές περιοχές, ενώ τελευταία

διατίθενται και κοντά σε φυσικά αξιοθέατα. Συνήθως, τα τρόφιμα προέρχονται από προϊόντα του

τόπου (συχνά μικρές ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις), τα οποία είναι οικολογικά καθαρά (γάλα, κρέας,

γαλακτοκομικά και προϊόντα κρέατος, πέστροφα). Για παράδειγμα, ένας αγρότης που ζει σε ένα

χωριό προσελκύει τους τουρίστες με σπιτικό γιαούρτι. Η γεωργία στην περιοχή είναι φιλική προς

το περιβάλλον και το γιαούρτι είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Στο τέλος σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρόφιμα προσθέτουν αξία στην προσφορά

τουριστικών προϊόντων στις αγροτικές περιοχές. Ο διατροφικός τουρισμός μπορεί να περιγραφεί

αφενός ως μέρος του αγροτουρισμού όταν προσφέρονται στους τουρίστες παραδοσιακά τρόφιμα

και τοπικές σπεσιαλιτέ, και αφετέρου ως μέρος του πολιτιστικού τουρισμού όταν οι τουρίστες

ανακαλύπτουν τον προορισμό μέσω του φαγητού, του κρασιού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το φαγητό θεωρείται φυσικό συμπλήρωμα των τουριστικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές

που συχνά παραβλέπονται από τους ντόπιους ως πόρος με δυνατότητες ανάπτυξης ενός

περιφερειακού εμπορικού σήματος. Η περιφερειακή γαστρονομία ως τουριστικός πόρος αποτελεί

βασικό στοιχείο στην απόδοση του αγροτικού τουρισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

εργαλείο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.

4.2. Τρόφιμα και χωριό - οι παραδόσεις και ο σύγχρονος κόσμος. Διατήρηση των διατροφικών
παραδόσεων στα χωριά.

Ο γαστρονομικός τουρισμός έχει γίνει ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του
τουρισμού και έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (ΠΟΤ, 2012). Η γαστρονομία
διαδραματίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στον τουρισμό, επιτρέποντας στους επισκέπτες να έχουν
πρόσβαση στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, καθώς αποτελεί ουσιαστικό μέρος όλων των
πολιτισμών. Η αύξηση της ελκυστικότητας και της δημοφιλίας είναι αποτέλεσμα της αύξησης των
γαστρονομικών προσφορών που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και της ανάπτυξης
δημιουργικών και καινοτόμων εμπειριών του γαστρονομικού τουρισμού (Richards, 2011- Dodd,

2012- Getz et al., 2014). Στις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες προστίθενται και πιο ελκυστικά
στοιχεία προς μεγαλύτερη τέρψη του επισκέπτη. Γαστρονομικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ,

εκθέσεις τέχνης σε οινοποιεία, γαστρονομικά και οινικά μουσεία, είναι μερικά παραδείγματα πιο
ελκυστικών προϊόντων.

Από την εποχή της "Οικονομίας της Εμπειρίας" (Pine and Gilmore, 1999), οι τουρίστες δεν ζητούν
απλά βασικές υπηρεσίες, αλλά αναζητούν όλο και περισσότερο κάτι νέο, καταναλώνοντας τη
δημιουργικότητα και τον πολιτισμό των τόπων που επισκέπτονται. Η διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντων περιλαμβάνει τη συνδημιουργία και οι παραγωγοί συνεργάζονται με τους καταναλωτές
για να δημιουργήσουν σημαντικές εμπειρίες και στιγμές (Boswijk, et al., 2005). Πέρα από αυτό, θα
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πρέπει να βρεθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και αυθεντικότητας για να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες των νέων τουριστών και να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Όπως αναφέρει ο Richards (2012), τα τρόφιμα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις
τουριστικές εμπειρίες υποστηρίζοντας την τοπική κουλτούρα, ευνοώντας την ανάπτυξη
αναγκαίων υποδομών για την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, τη σύνδεση πολιτισμού και
τουρισμού, την παραγωγή ιδιαίτερων τροφίμων και την ανάπτυξη της γαστρονομικής εμπειρίας.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η γαστρονομία μπορεί να μετατραπεί σε γόνιμο έδαφος για τον
"δημιουργικό τουρισμό" (Richards and Raymond, 2000), καθώς επιτρέπει στους επισκέπτες να
δημιουργήσουν αντί απλά να καταναλώσουν.

Το φαγητό και το ποτό μπορούν να προσθέσουν αξία στις ταξιδιωτικές εμπειρίες με πολλούς
τρόπους. Τα πιο δημοφιλή τουριστικά γαστρονομικά προϊόντα είναι γαστρονομικά μοναδικές
εμπειρίες επισκέψεων σε οινοποιεία, ζυθοποιεία ή αποστακτήρια, καθώς και μαθήματα
μαγειρικής, αγροτικές αγορές, αγροτικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών,

τοπικά εστιατόρια ή food trucks/καντίνες, γαστρονομικές και οινικές διαδρομές (World Food Travel

Association, 2016). Οι τυπικές εμπειρίες συχνά περιορίζονται σε επισκέψεις και γευστικές δοκιμές
και μπορούν να επεκταθούν για τη δημιουργία πιο ελκυστικών προϊόντων (Getz, 2000). Για
παράδειγμα, οι Jaffe και Pasternak (2004) πρότειναν έναν κατάλογο πιθανών εξελίξεων για τις
εμπειρίες των οινοποιείων: γκαλερί τέχνης και μνημείο για τη γεύση και τη φινέτσα, οινοποιείο ως
κατάστημα λιανικής πώλησης, οινοποιείο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, οινοποιείο ως ζωντανή ιστορία,

οικογενειακό και επαγγελματικό σπίτι, όπου όλοι οι επισκέπτες είναι προσωπικοί επισκέπτες,

οινοποιείο ως μουσείο, οινοποιείο ως τόπος διασκεδαστικών εκδηλώσεων, προορισμός του
αμπελουργικού τομέα, πολιτιστικές διαδρομές.

Ο συνδυασμός παραδοσιακών και μη παραδοσιακών στοιχείων μπορεί να συμβάλει στη
δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ καινοτομίας και αυθεντικότητας, καθώς και στην τόνωση μιας
βιώσιμης ανάπτυξης του διατροφικού τουρισμού που δεν βασίζεται μόνο στη διατήρηση του
παρελθόντος, αλλά και στη δημιουργία του μέλλοντος (Richards, 2002). Τα νέα τρόφιμα με
επαυξημένες εμπειρίες είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας των
επισκεπτών, καθώς και για τη διεύρυνση της διατροφικής εμπειρίας και των προϊόντων της
αγοράς.

Η ανάπτυξη διαδραστικών και δημιουργικών εμπειριών διατροφής έχει γίνει σημαντική σε πολλές
περιοχές.

Οι παραδοσιακές εμπειρίες, όπως οι γευσιγνωσίες και οι επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς,

ικανοποιούν την επιθυμία των τουριστών για αυθεντικότητα, αλλά απαιτούν καινοτομία και υψηλό
επίπεδο συμμετοχής από τους ιδιοκτήτες. Κοιτώντας λοιπόν πιο μακριά, μπορούν να
αναπτυχθούν πρωτοβουλίες που συνδυάζουν διάφορα στοιχεία, ιδίως τον πολιτισμό, την τέχνη,

το φαγητό και τον τουρισμό.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιτυχημένων πρωτοβουλιών που συνδυάζουν την τέχνη, το φαγητό και
τον τουρισμό, όπως μουσεία τροφίμων και κρασιού, εκθέσεις τέχνης, γαστρονομικές εκδηλώσεις
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και φεστιβάλ, πολιτιστικά βραβεία κ.λπ. Και συχνά είναι έργα τοπικών επιχειρηματιών, ιδίως
οινοπαραγωγών, που θέλουν να μοιραστούν το δικό τους ενδιαφέρον και πάθος για το χώρο τους.

Η επένδυση σε δημιουργικές πολιτιστικές δραστηριότητες συχνά δεν προσφέρει άμεσα
οικονομικά οφέλη, αλλά το επίπεδο ικανοποίησης υποδηλώνει ότι οι επιχειρηματίες φαίνεται να
έχουν κατανοήσει τη δυνατότητα βελτίωσης των δραστηριοτήτων και της τουριστικής εμπειρίας
που προσφέρουν..

4.3. Κοινοτική συνεργασία και αλυσίδα αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Η συνειρμικότητα είναι ένα κριτήριο που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα εννοιολογικά, αλλά με

πολύ δύσκολη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η αυξομείωση της θεσμικής σταθερότητας και η νομική

ανασφάλεια, η οικονομική πραγματικότητα με τις περιοδικές κρίσεις, δημιουργούν μια σειρά από

παράγοντες που αυξάνουν τον ανταγωνισμό και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της αξίας των

θεσμών , την αλλαγή (έως και ανυπαρξία) κανόνων, και προκαλούν μια κατάσταση συνεχούς

αβεβαιότητας που συνεισφέρει σε αυτό που ονομάζουμε κατάσταση έντασης όπου κυριαρχεί ο

επιζών. Όλο και περισσότερο προωθείται η αποστασιοποίηση των ανθρώπων, των επιχειρήσεων

και των θεσμών. Μερικές φορές, φαίνεται να εστιάζουμε στην απώλεια του "αισθήματος της

κοινωνίας", που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ομαδική ταυτότητα, της οποίας αισθανόμαστε

μέρος και η οποία μας περιέχει. Η έλλειψη αυτού του αισθήματος μας οδηγεί στη συνεχή απώλεια

της διάστασης της αξίας του άλλου, του ρόλου του απέναντι σε εμάς ή δίπλα μας και της

αναγκαίας αλληλεπίδρασης που μας ενώνει.

Στον τουρισμό και τους πρωταγωνιστές του, η κατάσταση δεν είναι ξένη προς αυτή την

πραγματικότητα, η διάσταση μεταξύ των πρωταγωνιστών της είναι μέρος του σεναρίου και οι

συνέπειές της είναι ορατές. Έτσι, η συνεταιριστικότητα εμφανίζεται ως κεντρική έννοια/κριτήριο,

γύρω από το οποίο πρέπει να εργαστεί ο τομέας και πίσω από το οποίο πρέπει να παραταχθούν

όχι μόνο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που με τη συνεταιριστικότητά τους μπορούν να

ανασυνθέσουν την ανταγωνιστικότητα του τόπου τους, αλλά και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,

προωθώντας την αναζήτηση κοινών στόχων και συγκλίνουσες δράσεις που καθιστούν τις

προσπάθειες του άλλου πιο αποτελεσματικές.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί ένα δίκτυο συνεργασίας και να λειτουργήσει προς όφελος της

ανάπτυξης και της προώθησης του έξυπνου τουρισμού σε έναν αγροτικό προορισμό, το πρώτο

σημαντικό βήμα είναι μια σύντομη καταγραφή ορισμένων φορέων που με τον ένα ή τον άλλο

τρόπο εμπλέκονται στην αλυσίδα τουριστικής αξίας (μια αλυσίδα που έχει ιδιαίτερη ποικιλομορφία
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ως προς την ποικιλομορφία των φορέων με τους οποίους σχετίζεται). Μπορούμε να αναφέρουμε

μεταξύ άλλων:

- Διαμονή: Ξενοδοχεία, βραχυχρόνιες μισθώσεις, πανσιόν κ.λπ.

- Γαστρονομία: Εστιατόρια, Μπαρ, Τυπικά εδέσματα, Διεθνής κουζίνα, 24ωρη εξυπηρέτηση, Fast

Food, Χορτοφαγία

- Τουριστικές υπηρεσίες: Επαγγελματικός τουρισμός, Εναλλακτικός τουρισμός, Γλωσσικός

τουρισμός, Κυνηγετικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας, Αθλητικός τουρισμός, Αγροτουρισμός,

Ενοικίαση αυτοκινήτου, Ταξιδιωτική βοήθεια, Ταξιδιωτικά γραφεία, Διοργανωτές εκδηλώσεων,

Ψυχαγωγία, Κινηματογράφοι, Θέατρα, Λούνα παρκ, Ψυχαγωγία ενηλίκων - Πεζοπορία, Μουσεία,

Εκκλησίες, Πάρκα, Αθλητικές εγκαταστάσεις

-Αγορές Εμπορικά κέντρα, Μεταφορές από αεροδρόμια, Σταθμός λεωφορείων, Δημόσιες

συγκοινωνίες, Ταξί

- Διάφορες υπηρεσίες: Δημόσια τηλέφωνα, Τηλεφωνικοί θάλαμοι, Γραφεία συναλλάγματος,

Περίπτερα

- Υποδομές, Οδική πρόσβαση, δρόμοι και πεζοί, Σήμανση , φωτισμός μέσων ενημέρωσης

(δημόσιος και ιδιωτικός), τουρισμός για άτομα με αναπηρίες.

- Βιομηχανία Τοπικά προϊόντα: Είδη χειροτεχνίας, έργα τέχνης, ενδυμασία και παραδοσιακά

ενδύματα.

Με αυτόν τον τρόπο, το εμπορικό εύρος, και συνεπώς το θεσμικό, που σχετίζεται με τον τουρισμό,

διευρύνεται, και δημιουργεί ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, το οποίο

θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά ώστε να συνεργαστούν και να συντονιστούν οι διάφοροι κλάδοι.

Πηγή: ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO CADENA DE VALOR DE LA REGIÓN CENTRO

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Maximiliano Carlos Mauvecin, 2010

5. Τουρισμός αναψυχής ως μέρος του αγροτικού τουρισμού

Μία από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης είναι η συνεχής μέιωσςη της απόστασης που

χωρίζει τις αστικές από τις αγροτικές περιοχές. Το Διαδίκτυο έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές
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της καθημερινής ζωής και η έννοια του έξυπνου τουρισμού εφαρμόζεται σταδιακά. Για

παράδειγμα , η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στην Κίνα είχε σταματήσει τα τελευταία

χρόνια, καθιστώντας αναγκαίες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και τη χρήση των πόρων, την

προώθηση του εμπορικού σήματος και ούτω καθεξής. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός διαδρομών

αγροτουρισμού μπορεί να ενισχύσει τη διάδοση των τουριστικών πληροφοριών, να εισαγάγει

έξυπνες και καλά πληροφορημένες τουριστικές υπηρεσίες για να καλύψει τις διαφοροποιημένες

τουριστικές ανάγκες των επισκεπτών και να αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους του Διαδικτύου.

Οι όμορφες και ευχάριστες για να ζει κανείς αγροτικές περιοχές, με φυσικούς πόρους και

ενδιαφέροντα τοπία, είναι δημοφιλές θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παίζει ρόλο

στις πολιτικές αναζωογόνησης της υπαίθρου. Η κοινή ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών

περιοχών μέσω του "Τουρισμός+" έχει μετατραπεί σε σημαντική στρατηγική για την

αναζωογόνηση της υπαίθρου. Όσον αφορά την εξεύρεση νέων κατευθύνσεων στην τουριστική

μεταρρύθμιση, τα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά γραφεία τουριστικού σχεδιασμού πρέπει να

διαθέσουν κονδύλια για τον τουρισμό και να επικεντρωθούν σε ένα σχέδιο ανάπτυξης νέου

τύπου τουριστικών έργων, που ανταποκρίνονται σε νέες μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός

αναψυχής, ο τουρισμός διακοπών, ο αγροτουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός. Δεδομένης

της εξωτερικής κατάστασης και των δικών τους αναγκών, οι περιφερειακές κυβερνήσεις πρέπει

να παρουσιάσουν πολιτικές και σχέδια για τη βελτίωση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος, να

προωθήσουν την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, να τονώσουν τη ζωτικότητα των επενδύσεων,

να ενισχύσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού και ταξινόμησης και να σημειώσουν

πρόοδο στον αγροτουρισμό σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο των

εθνικών πολιτικών. Ταυτόχρονα, καθώς το βιοτικό επίπεδο έχει ανέβει, ο τουρισμός έπαψε να

αφορά μόνο μια μικρή κατηγορία ανθρώπων κι έχει γίνει ένα μαζικό φαινόμενο, Οι ενιαίες

ομαδικές εκδρομές του παρελθόντος έχουν αντικατασταθεί από διαφορετικές υποκατηγορίες,

όπως ομαδικά ταξίδια, δωρεάν ή ατομικά ταξίδια. Λόγω της υψηλής πίεσης της ζωής και της

εργασίας, των σύντομων διακοπών, του γρήγορου ρυθμού ζωής, η αντίφαση μεταξύ της

συνεχούς αύξησης της τουριστικής ζήτησης και των περιορισμένων τουριστικών αξιοθέατων

έχει γίνει όλο και πιο εμφανής. Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων φαίνεται να είναι πιο επίπονα

και χρονοβόρα. Τα ταξίδια στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια έχουν γίνει σταδιακά οι νέες

ταξιδιωτικές επιλογές για ψυχαγωγία και αναψυχή.
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Οι τουριστικοί πόροι είναι διάσπαρτοι και τα τουριστικά αξιοθέατα του χωριού έχουν τα δικά

τους χαρακτηριστικά. Η τεχνολογία του Διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει στην ενοποίηση των

ανθρώπινων πόρων, των πληροφοριών για λαϊκή τέχνη, δημιουργώντας ένα σύστημα ευφυών

τουριστικών υπηρεσιών, οι γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν να ενταχθούν σε έναν εθνικό

τρισδιάστατο χάρτη αγροτικού τουρισμού, που θα περιλαμβάνει πληροφορίες καλής ποιότητας

για διαδρομές, ιδέες, οδηγούς προορισμών, κλπ. Μπορεί να παρέχει τις πιο γρήγορες και

προηγμένες επαγγελματικές υπηρεσίες για τον έξυπνο αγροτικό τουρισμό. Συγχρόνως, παρέχει

πληροφορίες για δημόσιες υποδομές, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η δικτύωση,

η άσκηση και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, για το συντονισμό της κατασκευής των υποδομών

των χωριών και των πόλεων στην επαρχία Hubei Suizhou, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης

του αγροτικού περιβάλλοντος (νερό, τουαλέτα, κάλυψη ασύρματου δικτύου), τον εκσυγχρονισμό

των δρόμων του χωριού, τη δημιουργία της υπηρεσίας αγροτικού τουρισμού, η Suizhou έχει

αναπτύξει μια πλατφόρμα διαχείρισης συνδέσεων μεγάλων δεδομένων, ενσωματώνοντας

πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα στον αγροτουρισμό, τη στέγαση, τις μεταφορές, τον

τουρισμό, τα ψώνια, την ψυχαγωγία κ.λπ.

Θα πρέπει να προωθηθεί συστηματικά η κατασκευή όμορφων χωριών, με πράσινο τοπίο, ο

μετασχηματισμός των αγροτικών κατοικιών, τα καθαρά και όμορφα σπίτια με την υποστήριξη

της αγροτικής διαχείρισης. Επίσης, η ανάπτυξη έξυπνου λογισμικού για την τουριστική κινητή

τηλεφωνία που προσφέρει έξυπνη πλοήγηση, ηλεκτρονικές κρατήσεις, ηλεκτρονικές φωνητικές

επεξηγήσεις και άλλες υπηρεσίες, ώστε οι τουρίστες να έχουν μια νέα εμπειρία.

Ταυτόχρονα, ο έξυπνος αγροτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό μέρος του εθνικού έξυπνου

τουρισμού και της έξυπνης διαβίωσης. Με τη συνεχή ανάπτυξη του Διαδικτύου στον κόσμο, οι

νέες τεχνολογίες και τα περιβάλλοντα προσφέρουν μια νέα ώθηση για την ανάπτυξη του

αγροτικού τουρισμού. Οι αρμόδιες κυβερνήσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν με τις

τουριστικές επιχειρήσεις για να επιλέξουν το δικό τους τρόπο ανάπτυξης του έξυπνου αγροτικού

τουρισμού, να προωθήσουν τον τοπικό αγροτικό πολιτισμό, να προσελκύσουν περισσότερους

τουρίστες και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία του Διαδικτύου για να σχεδιάσουν

επιστημονικά, να διαφημίσουν και να οικοδομήσουν ένα έξυπνο σύστημα αγροτικού τουρισμού.

Επιπλέον, οι συνεχείς και σταθερές προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης των

υπηρεσιών αγροτικού τουρισμού πληροφοριών πρέπει να σχετίζονται με την προσαρμογή και
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τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής δομής στις αγροτικές περιοχές, η οποία συνδέεται με την

ολοκλήρωση και την αστική και αγροτική ολοκλήρωση. Αναφέρεται στην οικολογική προστασία

και τη διαχείριση του νερού, καθώς και των ορεινών τοπίων που αποτελούν ανεκτίμητα

περιουσιακά στοιχεία. Ο έξυπνος αγροτουρισμός, που συντονίζει τους ανθρώπινους, υλικούς και

οικονομικούς πόρους με την προώθηση της αγροτικής κουλτούρας και την οικοδόμηση του

σύγχρονου τοπίου, είναι ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος τρόπος για την αναζωογόνηση

του αγροτικού περιβάλλοντος, την οικοδόμηση ενός σύγχρονου τοπίου και την προώθηση του

πολιτισμού της υπαίθρου.

Πηγή: Lei Zhao1, *, Die Zhang2

6. Επιχειρηματικότητα στον έξυπνο αγροτικό τουρισμό

6.1. Τουριστικές επιχειρήσεις στο χωριό μου
Οι αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν συνήθως κάποια μειονεκτήματα ως τόπος επιχειρηματικής

ανάπτυξης. Τα σημαντικότερα από αυτά έχουν να κάνουν συνήθως με τη γεωγραφία, τις

υποδομές και τους πόρους. Ωστόσο, οι τρέχουσες τάσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την

εμφάνιση και την ανάπτυξη  νέων επιχειρήσεων, νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις αγροτικές

περιοχές. Το διαδίκτυο και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να γεφυρώσουν τις

γεωγραφικές αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες μορφές προσέγγισης της γνώσης, των

αγορών και των σχέσεων.

Οι περισσότερες αγροτουριστικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν μικρό αριθμό εργαζομένων.

Βασίζονται κυρίως στην εργασία της ίδιας της οικογένειας ή σε ένα μικρό αριθμό ατόμων που

έχουν τοπική βάση. Η πρόσληψη τοπικών στελεχών και η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές

προσθέτει στην επιχειρηματική πίστη της τοπικής κοινωνίας και σε μεγαλύτερη ευελιξία στη

λειτουργία της. Επιπλέον, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια πιο γνήσια εμπειρία για τον τουρίστα,

καθώς όλη η ομάδα που τον εξυπηρετεί ανήκει στην ίδια τοπική κουλτούρα. Από την άλλη

πλευρά, προσλαμβάνοντας προσωπικό μερικής απασχόλησης ή εποχικούς εργαζόμενους, ένας

επιχειρηματίας μπορεί ευκολότερα να ανταποκριθεί επαρκώς στο πρότυπο της τουριστικής

ζήτησης, να ελέγξει το κόστος και να διαχειριστεί τις διακυμάνσεις του εμπορίου.
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6.2. Βήματα υλοποίησης (πραγματικές οδηγίες για τη δημιουργία της επιχείρησης)
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η έναρξη μιας επιχείρησης σε αγροτικές περιοχές είναι ένα

μάλλον δύσκολο ή αδύνατο εγχείρημα. Αυτό όμως δεν ισχύει, ειδικά τα τελευταία χρόνια που

όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τη φύση, την ύπαιθρο, τον οικολογικό τρόπο

ζωής και προσπαθούν να βιώσουν τον αγροτικό τρόπο ζωής, τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα.

Το μόνο που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια αγροτική επιχείρηση είναι μια ιδέα, η διάθεση

να την πραγματοποιήσετε και η εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων.

1ο βήμα Η ιδέα

Εξετάστε την ιδέα σας γενικά. Αναρωτηθείτε γιατί θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, γιατί

θέλετε να εισέλθετε στην αγορά του αγροτικού τουρισμού και αν η ιδέα σας έχει τη δυνατότητα

να επιτύχει και είναι βιώσιμη. Για να είναι επιτυχής μια μικρή επιχείρηση, πρέπει να λύνει ένα

πρόβλημα, να ικανοποιεί μια ανάγκη ή να προσφέρει κάτι που η αγορά θέλει, αναζητά. Γι' αυτό

είναι σημαντικό να γνωρίσετε και να αναλύσετε τους δυνητικούς επισκέπτες και πελάτες σας, τις

ανάγκες και τις επιθυμίες τους καθώς και ποια είναι τα προβλήματα που μπορείτε να λύσετε ή

μετριάσετε.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το να έχετε απλώς μια καλή ιδέα δεν αρκεί για να δημιουργήσετε μια

επιτυχημένη και βιώσιμη επιχείρηση. Είναι απαραίτητο να κάνετε προσεκτική ανάλυση. Πρέπει

να αξιολογήσετε κριτικά και αμερόληπτα την ιδέα σας και να αναλύσετε κατά πόσο

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δυνητικών πελατών στην αγορά του αγροτουρισμού.

2ο βήμα Αξιολόγηση προσωπικών πόρων

Η επιτυχία κάθε επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά στους δυνητικούς

επισκέπτες μιας εμπειρίας που δεν μπορούν να βρουν αλλού και θα την επιλέξουν έναντι όλων

των άλλων επιλογών.

Το δεύτερο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης αγροτουρισμού είναι να κάνετε μια

καλή καταγραφή των προσωπικών και τοπικών πόρων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την

τουριστική σας δραστηριότητα και θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε το επόμενο βήμα,

δηλαδή να προετοιμάσετε ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο μάρκετινγκ. Είναι

σημαντικό για κάθε μελλοντικό επιχειρηματία να μπει στη θέση των τουριστών που μπορεί να
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θέλουν να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να δοκιμάσουν χαρακτηριστικά

προϊόντα και υπηρεσίες και να περάσουν ευχάριστα και να ζήσουν διαφοροποιημένες,

ενδεχομένως αξέχαστες, εμπειρίες. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσει ο μελλοντικός

επιχειρηματίας ότι αυτό που για τον ίδιο είναι "φυσιολογικό" και "μη σημαντικό", για έναν

επισκέπτη μπορεί να είναι ασυνήθιστο και ένα πολύ ενδιαφέρον τοπικό έθιμο. Πολύ συχνά, μια

συγκεκριμένη επιχείρηση αγροτικού τουρισμού μπορεί να συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς

τύπους υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων.

3ο βήμα Λάβετε υπόψη τους φυσικούς και κοινωνικούς πόρους

Η συνεκτίμηση των φυσικών και κοινωνικών πόρων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής είναι

το κλειδί για την έναρξη μιας τουριστικής επιχείρησης. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τεθεί

είναι: "Γιατί να έρθει κάποιος εδώ;" ή "Ποιο είναι το αξιοθέατο, ή ο συνδυασμός αξιοθέατων,

που θα προσελκύσει επισκέπτες σε αυτή την περιοχή ή κοινότητα;". Αυτό είναι ένα σημαντικό

ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, διότι δεν είναι σωστό να υποθέσουμε ότι η περιοχή θα

προσελκύσει τουρισμό με βάση την εμπειρία ενός άλλου, ίσως γειτονικού χωριού ή περιοχής.

Για να εξασφαλιστεί η ελκυστικότητα μιας περιοχής, (διαδικασία που μπορεί να είναι

δαπανηρή), είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό προϊόν που

να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των τουριστών. Αφού εντοπιστούν τα

αξιοθέατα σε κάθε περιοχή ή χωριό, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τρόπους για να τα κάνουμε

ελκυστικά και εύκολα προσβάσιμα στους επισκέπτες.

Καθώς ολοκληρώνεται η καταγραφή των πόρων, θα γίνουν εμφανείς οι σταθεροί

επαναχρησιμοποιούμενοι πόροι, οι συμπληρωματικοί, και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Συνήθως, το κλειδί για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι η διασύνδεση των αξιοθέατων

έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ικανοποιητική ενιαία εμπειρία. Σε δεύτερη φάση, είναι

απαραίτητη η αξιολόγηση των ελλιπών ή υπερχρησιμοποιημένων τοπικών πόρων.

Φυσικοί πόροι

Οι φυσικοί πόροι είναι ένας βασικός παράγοντας για την ίδρυση μιας επιχείρησης

αγροτουρισμού. Ο προσδιορισμός των φυσικών πόρων που μπορούν να υποστηρίξουν

δραστηριότητες σχετικά με τον αγροτουρισμό μπορεί να καταγραφεί σε μια απογραφή που θα
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μπορούσε να περιλαμβάνει: φυσικά χαρακτηριστικά τοπίου, υγροβιότοπους, παρθένα φύση και

ενδιαιτήματα άγριας ζωής.

Πολιτισμός και Κληρονομιά

Είναι χρήσιμο να εκτιμηθούν τα πολιτιστικά και ιστορικά αγαθά της περιοχής, με στόχο τη

διατήρηση της τέχνης, της κληρονομιάς και του ιδιαίτερου χαρακτήρα μιας αγροτικής περιοχής,

όπως οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα, τα έθιμα, η διαμονή σε

παραδοσιακά διατηρητέα κτίρια, η διεξαγωγή χορών ή μουσικών παραστάσεων και η επίδειξη

της παρασκευής τοπικών φαγητών.

Κοινωνικοί πόροι

Η κοινότητα έχει αναπόσπαστο ρόλο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών επιχειρήσεων. Η

κοινότητα μπορεί να είναι οι γείτονες, ο δήμος ή μια ευρύτερη περιοχή. Προκειμένου να

επηρεάσετε τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες της κοινότητας, αξίζει να έρθετε σε επαφή με

τον Δήμο, το Εμπορικό Επιμελητήριο ή άλλες οργανώσεις και τοπικές επιχειρήσεις και πιθανούς

εταίρους. Ως ενεργό μέλος της κοινότητας, είναι ευκολότερο να προκαλέσετε τη

δραστηριοποίηση της κοινότητας στην επιχείρηση, και είναι πιο πιθανό να λάβετε υποστήριξη.

4ο βήμα Ανάλυση πλεονεκτημάτων, ευκαιριών, απειλών και προκλήσεων

Η ανάλυση των δυνατών σημείων και των ευκαιριών σε σχέση με τις προκλήσεις και τα

προβλήματα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των αδυναμιών

που διαφορετικά θα μπορούσαν να σταματήσουν την όλη προσπάθεια. Είναι επίσης χρήσιμο να

εξετάζει κανείς τους ανταγωνιστές και να βρίσκει τρόπους να κάνει την επιχείρησή του να

ξεχωρίζει. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μορφή ανάλυσης, καθώς δεν απαιτεί

ειδική κατάρτιση. Βοηθά να σκεφτεί κανείς τα ερωτήματα και να απαντήσει με ειλικρινή τρόπο.

Τα ζητήματα που αφορούν τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες μπορεί να αφορούν χρήσιμες

διασυνδέσεις, καλές ευκαιρίες, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις που είναι ήδη διαθέσιμες,

υπάρχουσες ευνοϊκές συνθήκες και τάσεις, υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες.

Θέματα σχετικά με προκλήσεις και προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με: έλλειψη πόρων και

εξοπλισμού, έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων, έλλειψη αρχικού κεφαλαίου, ανάγκη για
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αδειοδοτήσεις, δυσκολία πρόσβασης και μετακίνησης στην τοποθεσία, η οποία μπορεί να είναι

δαπανηρή ή/και χρονοβόρα, κ.λπ.

5ο βήμα Ρυθμιστικά εμπόδια

Οι επιχειρηματίες του αγροτικού τουρισμού πρέπει να πληρούν πολλές απαιτήσεις που

επιβάλλονται από τοπικά και εθνικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια. Κάποιες από αυτές

αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των ταξιδιωτών. Άλλες στοχεύουν να

διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις καταβάλλουν τα απαραίτητα τέλη και φόρους.

Το επόμενο βήμα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης αγροτουρισμού είναι η εκπόνηση ενός

επιχειρηματικού σχεδίου.

6.3. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου αγροτικού τουρισμού που να περιλαμβάνει τις βασικές
έννοιες

Κάθε δυνητικός επιχειρηματίας που επιθυμεί να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση καλό είναι να

αναπτύξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του επιχειρηματικού του

εγχειρήματος. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πόσα χρήματα θα

χρειαστείτε για να την ξεκινήσετε, τι θα χρειαστεί για να γίνει η επιχείρησή σας κερδοφόρα, τι

πρέπει να γίνει, πότε και σε ποια κατεύθυνση. Θα το χρειαστείτε επίσης αν χρειάζεστε

χρηματοδότηση ή αν αναζητάτε συνεργάτες για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Θα

πρέπει να έχετε κατά νου ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο με πρακτική αξία και

εφαρμογή. Δεν είναι απλώς μια έκφραση επιθυμιών και προσδοκιών, αλλά ευκαιριών για την

επίτευξη πρακτικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ως προς το πόσο

μεγάλο πρέπει να είναι το επιχειρηματικό σχέδιο που αναπτύσσεται, αλλά σε κάθε περίπτωση

είναι καλό να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Συνοπτική παρουσίαση

Η περίληψη είναι μια επισκόπηση της επιχείρησής σας και των σχεδίων σας. Είναι το πρώτο

μέρος του επιχειρηματικού σας σχεδίου, αλλά σας προτείνουμε να το γράψετε τελευταίο.

Γράψτε εν συντομία ποια είναι η εταιρεία ή η επιχειρηματική σας ιδέα και γιατί θα είναι

επιτυχής. Συμπεριλάβετε τη δήλωση αποστολής σας και το σλόγκαν μάρκετινγκ, το πρόβλημα
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που λύνετε στην αγορά και ποια είναι η λύση σας - το τουριστικό προϊόν ή την υπηρεσία σας,

την αγορά-στόχο σας. Περιγράψτε τον ανταγωνισμό σας - ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις της

επιχείρησής σας και τι κάνει την επιχείρησή σας διαφορετική. Παρουσιάστε επίσης τη νέα σας

εταιρεία και την ομάδα σας, καθώς και μια οικονομική επισκόπηση της επιχειρηματικής σας

ιδέας.

Ευκαιρία

Η ενότητα των ευκαιριών είναι το κύριο κεφάλαιο και ο πυρήνας του επιχειρηματικού σας

σχεδίου. Αυτό το μέρος είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι το σημείο όπου επεκτείνετε την

αρχική σας επισκόπηση, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες και απαντώντας σε πρόσθετες

ερωτήσεις που καλύπτετε στην περίληψη. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα

που επιλύετε, τη λύση σας, ποιοι σκοπεύετε να είναι οι πελάτες σας και πώς το προϊόν ή η

υπηρεσία σας εντάσσεται στο υπάρχον ανταγωνιστικό τοπίο.

Πρόβλημα και λύση

Ξεκινήστε αυτό το μέρος περιγράφοντας ποιο πρόβλημα λύνετε για τους πελάτες σας και πώς

λύνουν ή όχι αυτό το πρόβλημα σήμερα. Ο καθορισμός του προβλήματος που λύνετε είναι το

πιο κρίσιμο στοιχείο του επιχειρηματικού σας σχεδίου και είναι ζωτικής σημασίας για την

επιτυχία της επιχείρησής σας. Εάν δεν μπορείτε να ορίσετε ένα πρόβλημα που έχουν οι

δυνητικοί πελάτες σας, τότε μπορεί να μην έχετε μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα.

Αγορά/κοινό-στόχος

Ήρθε η ώρα να εστιάσετε την προσοχή σας στην αγορά-στόχο σας: Ποιος θα αγοράσει τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στον αγροτουρισμό; Πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι ο πελάτης

σας και να έχετε μια χονδρική εκτίμηση του αριθμού τους. Ερευνήστε και αναλύστε τις σχετικές

πληροφορίες, τα δεδομένα και τις τάσεις της αγοράς στην οποία στοχεύετε. Περιγράψτε τα

χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών σας και πώς έχουν ανάγκες που θα καλύψετε με το

συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία σας. Το επόμενο βήμα είναι να διαχωρίσετε τους πελάτες

σας σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τους πελάτες σας ανάλογα

με την ηλικία τους, το φύλο τους, τον τόπο διαμονής τους, το εισόδημά τους, την εργασία τους,

τι τους αρέσει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, πόσοι είναι, κ.λπ. Οι επιχειρήσεις αγροτικού

τουρισμού θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικές ομάδες που ενδιαφέρονται για θέματα φύσης,
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αγροτικού τρόπου ζωής, τοπικών παραδόσεων και εθίμων, τοπικής κουζίνας, χειροτεχνίας,

οικοτουρισμού κ.λπ. Αφού ορίσετε την αγορά σας και τις επιμέρους κατηγορίες της, μπορείτε να

περιγράψετε την αγορά-στόχο σας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της - ποιοι είναι οι

πελάτες-στόχοι σας, γιατί είναι πιθανό να αγοράσουν από εσάς, και ποιο είναι το δυναμικό

ανάπτυξης της αγοράς.

Ανταγωνισμός

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο ποιος είναι ο ανταγωνισμός σας. Τα περισσότερα

επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς και συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τους

με τον ανταγωνισμό τους χρησιμοποιώντας μια ανάλυση SWOT (ΠΑΕΑ). Το πιο σημαντικό

πράγμα που πρέπει να καταδείξετε είναι το πώς η λύση σας είναι διαφορετική ή καλύτερη από

άλλες προσφορές που μπορεί να εξετάσει ένας δυνητικός πελάτης.

Ανάλυση SWOT - ανάλυση τόσο των δυνατών και αδύνατων σημείων όσο και των ευκαιριών

και απειλών σας. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία (πλεονεκτήματα και αδυναμίες) είναι

εσωτερικά στοιχεία που η επιχείρησή σας μπορεί να εκμεταλλευτεί ή να βελτιώσει. Οι ευκαιρίες

και οι απειλές είναι εξωτερικά στοιχεία στα οποία έχετε ελάχιστο έλεγχο. Ακόμη και αν δεν

μπορείτε να τα αλλάξετε, το σχέδιό σας θα πρέπει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα

ελαχιστοποιήσετε τις απειλές.
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Εκτέλεση

Το κεφάλαιο της εκτέλεσης καλύπτει όλα όσα σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο θα

υλοποιήσετε στην πράξη την επιχείρησή σας. Θα καλύψετε τα σχέδια μάρκετινγκ και

πωλήσεων, την τιμολόγηση, το σχέδιο προώθησης και διαφήμισης, τη διανομή.

- Σχέδιο μάρκετινγκ και πωλήσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς πώς σκοπεύετε να προσεγγίσετε τα τμήματα της

αγοράς-στόχου σας, πώς σκοπεύετε να πουλήσετε σε αυτές τις αγορές-στόχους, ποιο είναι το

τιμολογιακό σας σχέδιο και τι είδους δραστηριότητες και συνεργασίες χρειάζεστε για την

επιτυχία της επιχείρησής σας.

Το πρώτο μέρος του σχεδίου μάρκετινγκ και πωλήσεών σας είναι η δήλωση τοποθέτησής

σας. Η τοποθέτηση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσετε να παρουσιάσετε την

εταιρεία σας στους πελάτες σας. Εξηγήστε πού βρίσκεται η εταιρεία σας μέσα στο

ανταγωνιστικό τοπίο και ποια είναι η βασική σας πρόταση αξίας που διαφοροποιεί την

εταιρεία σας από τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να εξετάσει ένας πελάτης. Είστε η

λύση χαμηλής τιμής ή είστε η premium, πολυτελής μάρκα στην αγορά σας;
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- Τιμολόγηση

Η στρατηγική τοποθέτησής σας θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την τιμολόγηση

των προσφορών σας. Η τιμή στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους καταναλωτές και μπορεί

να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για να μεταφέρετε την τοποθέτησή σας στους

καταναλωτές. Εάν προσφέρετε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, μια υψηλή τιμή θα μεταδώσει

γρήγορα αυτό το μήνυμα στους καταναλωτές.

Βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε:

- Κάλυψη του κόστους σας: θα πρέπει να χρεώνετε τους πελάτες σας περισσότερο από

όσο σας κοστίζει η παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.

- Αντιστοίχιση με το επιτόκιο της αγοράς: Οι τιμές σας πρέπει να ταιριάζουν με τη

ζήτηση και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Αν η τιμή σας είναι πολύ υψηλή,

μπορεί να μην έχετε πελάτες. Τιμή πολύ χαμηλή και οι άνθρωποι μπορεί να

υποτιμήσουν την προσφορά σας.

- Προώθηση

Ένα σχέδιο προώθησης περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να

επικοινωνείτε με τους πελάτες σας (και τους δυνητικούς σας πελάτες). Θυμηθείτε, είναι

σημαντικό ότι θα θέλετε να μετρήσετε πόσο κοστίζουν οι προωθητικές σας ενέργειες και

πόσες πωλήσεις φέρνουν.

- Διαφήμιση

Το επιχειρηματικό σας σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επισκόπηση των ειδών

διαφήμισης στα οποία σκοπεύετε να δαπανήσετε χρήματα. Θα διαφημιστείτε στο διαδίκτυο;

Ένα βασικό στοιχείο του διαφημιστικού σας σχεδίου είναι το σχέδιό σας για τη μέτρηση της

επιτυχίας της διαφήμισής σας.

- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σήμερα, η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη σχεδόν για όλες τις

επιχειρήσεις, ιδίως για εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού,

συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού. Δεν χρειάζεται να είστε παρόντες σε όλα τα
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κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πρέπει να είστε παρόντες σε αυτά στα οποία είναι

παρόντες οι πελάτες σας. Πολλοί από τους δυνητικούς πελάτες σας χρησιμοποιούν τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης και θα τα χρησιμοποιήσουν για να αναζητήσουν ενημερωμένες

πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

- Στρατηγικές συμμαχίες

Για την έξυπνη βιομηχανία, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς είναι ένα πολύ σημαντικό

στοιχείο. Για να είστε μέρος αυτής της βιομηχανίας είναι καλό να εξετάσετε και να

περιγράψετε ποιοι θα είναι οι εταίροι σας και πώς θα αλληλεπιδράσετε.

- Διανομή

Για τις εταιρείες που πρόκειται να παράγουν προϊόντα, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τη

διανομή ή τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα σας θα φτάσουν στους πελάτες σας.

Ομάδα

Το κεφάλαιο "Ομάδα" του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι το σημείο στο οποίο

αποδεικνύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι διαθέτετε την κατάλληλη ομάδα για να

υλοποιήσετε την ιδέα σας. Θα πρέπει να δείχνει ότι έχετε σκεφτεί τους σημαντικούς ρόλους

και τις αρμοδιότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας προκειμένου να αναπτυχθεί και να

είναι επιτυχημένη. Έχετε εσείς και η ομάδα σας εμπειρία στον τομέα στον οποίο σκοπεύετε

να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση; Ποιοι ρόλοι πρέπει να καλυφθούν;

Οικονομικό σχέδιο

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να περιγράψετε τα σχέδιά σας για τα έσοδα και τις δαπάνες σας.

Δώστε μια περιγραφή οικονομικής προοπτικής για τα επόμενα 1-3 χρόνια.

Για να σας βοηθήσετε στην ανάπτυξη αυτής της ενότητας, προσπαθήστε να απαντήσετε στις

ακόλουθες ερωτήσεις.

Ποια έξοδα είναι απαραίτητα για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας;

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τις πωλήσεις τα επόμενα 1-3 έτη;

Ποια έξοδα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία;

Πότε περιμένετε να έχετε θετικές ταμειακές ροές;
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Πόσα μετρητά χρειάζεστε προκαταβολικά για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας;

Χρειάζεστε χρηματοδότηση;

Ποια χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την επιχειρηματική σας ιδέα;

7. Από τη θεωρία στην πράξη – μελέτες περιπτώσεων ως καλή εμπειρία

Με αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, το Εγχειρίδιο παρέχει παραδείγματα πραγματικών

επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν με κύριο στόχο: τη διατήρηση και προστασία του

παραδοσιακού τρόπου ζωής και της κουλτούρας των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται. Η

προστιθέμενη αξία αυτών των επιχειρήσεων είναι ότι, εκτός από τη διατήρηση της πολιτιστικής

και ιστορικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την καινοτομία και την τεχνολογία της σημερινής

ζωής, εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα των σχετικών περιοχών. Εδώ θα βρείτε μερικά

παραδείγματα από τις πραγματικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της

Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας.

La Moșie Bed & breakfast Agrotouristic (Ρουμανία)

https://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie-104403714251950

Στους πρόποδες των βουνών Neamț, 5 χλμ. από το μοναστήρι Neamț, στα χνάρια του Dragoș

Vodă, σε μια όαση ηρεμίας και χαλάρωσης, σας περιμένει η πανσιόν "La Moșie".

Στο Moșie, ένας παθιασμένος με τη μαγειρική και τη φιλοξενία - ο Stelian Voina προσπαθούσε

να ανακαλύψει τους κρυμμένους και φανερούς θησαυρούς από την περιοχή Nemțișor και τη Γη

του Βίσονα.

Το Moșie, είναι μια μικρή γωνιά του παράδεισου, κι ένας άνθρωπος, ο Stelian Voina, είναι αυτός

που φέρνει την ευλογία εδώ. Σύμφωνα με το ρητό "Ο άνθρωπος αγιάζει τον τόπο" και εδώ η

χάρη του Κυρίου ρέει στο έπακρο. Υπέροχα τοπία για να περπατήσετε, φιλόξενοι οικοδεσπότες,

άριστες υπηρεσίες υποδοχής και κουζίνας. Μόνο ως φίλος μπορείτε να φύγετε από εδώ!

Ο Stelian είναι μία προσωπικότητα με χιούμορ, μεγάλη καρδιά και καλή διάθεση. Είναι σαν τον

ηθοποιό από το Borat, που εξυψώνει με αστεία, τον πολιτισμό και το επάγγελμα του με πάθος.

Είναι ο τύπος που, αφού μαγειρέψει, πίνει και τρώει μαζί σας, χορεύει, τραγουδάει και είναι ο

πρώτος που ανεβαίνει στο τραπέζι!
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Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ενίσχυση και διάσωση των γεωγραφικών δυνατοτήτων και πανίδας

- Τοπική διατροφή.

Αγροτικός Συνεταιρισμός MURE FILIOARA (Ρουμανία)

https://www.facebook.com/MURE-FILIOARA-720394158126305

Η MURE FILIOARA σας προσφέρει τα πιο νόστιμα και φυσικά φρούτα και την πιο νόστιμη

βιολογική μαρμελάδα βατόμουρο χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα, σιρόπια, κατεψυγμένα

φρούτα, βατόμουρα και σμέουρα. Προσφέρει φρέσκα προϊόντα BIO για ξενώνες και

ζαχαροπλαστεία της περιοχής. Οι τουρίστες μπορούν να μαζέψουν φρούτα απευθείας από τη

φυτεία βατόμουρων. Προϊόντα βατόμουρου που παρασκευάζονται στην τοποθεσία του

αγροκτήματος: Μαρμελάδα βατόμουρου, νέκταρ βατόμουρου, σιρόπι βατόμουρου, σιρόπι

σμέουρων, σιρόπι κερασιού. Ενεργή συμμετοχή σε πανηγύρια και τουριστικές εκδηλώσεις στην

περιοχή. Όλα τα φρούτα που χρησιμοποιούνται είναι από τη φυτεία μας.

Ο Andrei Vasile-Vleju είναι ένας ταλαντούχος νέος ζωγράφος. Κατάγεται από το Αγκαπιέι, είναι

30 ετών και απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής "Veniamin Costachi", από τη Μονή Neamț,

τμήμα Κληρονομιάς, όπου το 2006 απέκτησε πιστοποιητικό τεχνίτη βυζαντινής ζωγραφικής. Στη

συνέχεια, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή "Dumitru Stăniloae" στο Ιάσιο, στο

Τμήμα Συντήρησης-Αποκατάστασης Εκκλησιαστικής Τέχνης (2006-2009). Έχοντας πάθος με

την ιστορία, έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σχολή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και

Πολιτιστικού Τουρισμού, το 2011.

Όπως είπα, με γοητεύει η φύση, συμπεριλαμβανομένων των μούρων και των μανιταριών. Έβαλα

τα θεμέλια μιας μικρής φυτείας βατόμουρων, που έχει αποκτήσει κάποια μορφή από το 2014.

Είμαι μικρός παραγωγός και προσπαθώ να δημιουργώ βιολογικά προϊόντα χωρίς άλλες

προσθήκες. Προς το παρόν, βρισκόμαστε στο στάδιο του έργου από αυτή την άποψη. Η φυτεία

αυτή τη στιγμή έχει περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα και την ονόμασα Mure Filioara από την

τοποθεσία όπου ζω.
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Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Σεβασμός και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας,

- Ενίσχυση και διάσωση των γεωγραφικών δυνατοτήτων και χλωρίδας,

- Συνεργασία με τοπικούς φορείς σε διάφορα επίπεδα και τομείς,

- Ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας των δυνατοτήτων του εδάφους,

Φάρμα πέστροφας URSU (Ρουμανία)

https://hanulursilor.ro/pastravarie/

Η φάρμα πέστροφας Ursu εκπροσωπεί τη συνέχεια που μας αρέσει να αποκαλούμε σπίτι μας.

Είναι το μέρος χάρη στο οποίο καταφέραμε να καλύψουμε ένα κενό τόσο στην καρδιά μας όσο

και στην περιοχή μας. Η φάρμα πέστροφας Ursu είναι το μέρος όπου μπορείτε να ζήσετε τόσο

μια γαστρονομική όσο και μια συναισθηματική εμπειρία. Ελάτε να χαλαρώσετε και να περάσετε

ποιοτικό χρόνο μαζί μας, στο Vânători-Neamț.

Η φάρμα πέστροφας Ursu προσφέρει πιάτα που ταιριάζουν σε όλους - σπεσιαλιτέ ψαριών, ψητά,

ζυμαρικά, σαλάτες και νηστίσιμα μενού. Το ψάρι, και ιδιαίτερα η πέστροφα, περιέχει Ω3 λιπαρά

οξέα που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και βοηθούν τη

μνήμη.

Τι είναι η φάρμα πέστροφας;

Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι ένα απλό μέρος όπου εκτρέφεται η πέστροφα. Άλλοι θα απαντούσαν

ότι μια φάρμα πέστροφας είναι μια επιχείρηση. Για εμάς, η πέστροφα είναι ένα πάθος, ένα χόμπι

και ένα μέρος όπου αισθανόμαστε καλύτερα. Το μόνο που κάνουμε είναι να ολοκληρώνουμε την

αποστολή που μας αντιπροσωπεύει. Η υγεία είναι υψίστης σημασίας και μια ισορροπημένη

διατροφή πλούσια σε υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος είναι υποχρεωτική.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Σεβασμός και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας,

- Ενίσχυση και διάσωση των γεωγραφικών δυνατοτήτων και πανίδας
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Valea Celor XII (Η Κοιλάδα των Δώδεκα) (Ρουμανία)

Facebook: ValeaCelorDoisprezece

Ιστοσελίδα: valeacelordoisprezece.ro

Η Κοιλάδα των Δώδεκα είναι ένα μικρό καταφύγιο, που βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή

κοντά στο Targu Neamt, στο χωριό Dobreni. Καλύπτει μια έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών

μέτρων και είναι ένα σύνολο 12 μικρών, ρουστίκ σπιτιών, που μοιάζουν με σπίτια χόμπιτ, όπου

οι επισκέπτες μπορούν να διανυκτερεύσουν. Εξωτερικά, τα μικρά σπίτια χόμπιτ είναι μοναδικά

στο είδος τους, ενώ στο εσωτερικό τους, τα δωμάτια έχουν μια ρουστίκ αίσθηση, με

παραδοσιακά ρουμανικά μοτίβα και υφές από λινά, τραπεζομάντιλα και άλλα στοιχεία

διακόσμησης. Η θερμοκρασία στα δωμάτια είναι σταθερή, 18-19 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια

του έτους. Ο φωτισμός είναι παραδοσιακός, με λυχνάρια και λάμπες, δεν υπάρχουν ηλεκτρικές

πρίζες στα δωμάτια, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν πραγματικά να αποσυνδεθούν για λίγο και

να απολαύσουν πιο ήσυχες στιγμές, εκτός δικτύου, μακριά από την καθημερινή φασαρία και το

βουητό των gadgets.

Ένα μικρό αγρόκτημα και μια λίμνη συμπληρώνουν το γραφικό τοπίο. Οι τουρίστες μπορούν

επίσης να επισκεφθούν τα σπίτια κατά τις ώρες επίσκεψης, όταν ολόκληρο το χωριό λειτουργεί

ως υπαίθριο μουσείο. Το μικρό ησυχαστήριο προσφέρει σάουνα, υπαίθρια ξύλινη μπανιέρα,

μασάζ, πεζοπορία με ξεναγό, δωρεάν ποδήλατα και βόλτες με άμαξα. Κατά τη διάρκεια του

χειμώνα, διατίθενται προς πώληση άδειες σκι, για την κοντινή πίστα σκι. Επίσης, διατίθενται

ταξιδιωτικά πακέτα, με επιμελημένα ταξίδια σε κοντινές τοποθεσίες. Επιπλέον, το καταφύγιο

διατίθεται προς ενοικίαση για φωτογραφήσεις και γυρίσματα βίντεο.

Wine Valley Dome and Home - Glamping εμπειρία στο Maramures (Ρουμανία)

Facebook: Casavaleavinului

Η κοιλάδα κρασιού Dome και το ανακαινισμένο παραδοσιακό σπίτι βρίσκονται σε ένα

ειδυλλιακό μέρος, το οποίο παραμένει αποτυπωμένο όχι μόνο στη φωτογραφική γκαλερί του

τηλεφώνου, αλλά και στη γκαλερί της ψυχής. Αυτό το θαύμα βρίσκεται στο Vişeu de Sus, στην

επαρχία Maramureș, στη βόρεια Ρουμανία, σε μια περιοχή όπου κυριαρχούν η παράδοση, η
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ηρεμία και η φύση. Το ταξίδι προς αυτή την όαση, σας οδηγεί μέσα από κατοίκους ντυμένους με

λαϊκές φορεσιές, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζουν έθιμα και τέχνες αιώνων. Το

παραδοσιακό σπίτι δημιουργεί την αίσθηση ότι πηγαίνετε πίσω στο χρόνο, σε στιγμές χωρίς

ανησυχίες. Το σπίτι είναι ηλικίας άνω των 120 ετών, και μεταφέρθηκε κομμάτι-κομμάτι από την

κοιλάδα Izei. Ξαναχτίστηκε σαν παζλ, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή δομή και τα

στοιχεία, που θα του έδιναν την αίγλη που του αξίζει. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχουν

ξύλινα έπιπλα. Από το κρεβάτι, τα παράθυρα δείχνουν μια εικόνα που θα σας προσκαλέσει να

μείνετε για λίγο.

Τουριστικό αγρόκτημα Podpečan (Σλοβενία)

Ιστοσελίδα: https://kmetijapodpecan.si/

Το τουριστικό αγρόκτημα Podpečan βρίσκεται στην περιοχή Savinja της Σλοβενίας. Η περιοχή

ήταν κατά βάση γεωργική για αιώνες, και αυτό ίσχυε και για την οικογένεια Podpečan. Σε ένα

σπίτι ηλικίας 120 ετών ζουν σήμερα τρεις γενιές που κατέχουν 33 εκτάρια γης και αγελάδες

γαλακτοπαραγωγής. Οι αγελάδες είναι καφετί φυλής, η οποία διακρίνεται για την εξαιρετική

ποιότητα του γάλακτος όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Οι ιδιοκτήτες του τουριστικού αγροκτήματος συμβουλεύτηκαν έναν Γάλλο ειδικό και τεχνολόγο

στην επεξεργασία γάλακτος, τον Ivan Larcher, ο οποίος σχεδίασε το τυροκομείο και την αίθουσα

γευσιγνωσίας. Τώρα, το τυροκομείο λειτουργεί καθημερινά και παρασκευάζει τυρί μόνο από το

σπιτικό φρέσκο γάλα τους.

Τα τυριά δεν είναι τα μόνα προϊόντα που παράγονται στο αγρόκτημα. Από το σπιτικό πλήρες

γάλα τους, παράγουν επίσης διάφορα άλλα σπιτικά προϊόντα, όπως γιαούρτια (σκέτα και με

φρούτα), τυρί cottage, κρεμώδες τυρί (με αγριοράπανο, ψητή πιπεριά, σχοινόπρασο) και

προϊόντα τουρσί (λευκό τυρί με σπιτική καπνιστή πέστροφα σε ελαιόλαδο και μπάλες φρέσκου

τυριού με σκόρδο, σχοινόπρασο ή πιπέρι σε ηλιέλαιο).

Οι τουρίστες μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα και φρέσκο γάλα στο κατάστημά τους. Το

τουριστικό τους αγρόκτημα είναι το πρώτο στη Σλοβενία που επιτρέπει στους επισκέπτες μια

ανοιχτή, αλλά ταυτόχρονα υγιεινή επιθεώρηση της επεξεργασίας του γάλακτος.
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Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Τεχνολογικά προηγμένος αχυρώνας (μηχανήματα αρμέγουν τις αγελάδες, καθαρίζουν τον
αχυρώνα κ.λπ.).

- Βιωσιμότητα:
- τα προϊόντα παρασκευάζονται από το γάλα τους,
- συνεργασία με άλλους παρόχους σπιτικών προϊόντων και πώληση τοπικών,

σπιτικών προϊόντων στο κατάστημα.
- Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη γραμμή παραγωγής και την αίθουσα

ωρίμανσης. Μπορούν επίσης να περιηγηθούν στον νέο, τεχνολογικά προηγμένο αχυρώνα
τους με λεωφορείο.

Οικολογική αμπελουργία - κρασί Frešer από έναν καινοτόμο νέο αγρότη (Σλοβενία)

Ιστοσελίδα:

https://www.freser.si/en

Facebook: https://www.facebook.com/freser/

Τα κρασιά Frešer είναι γνωστά για τη βιολογική αμπελουργία τους. Τα κρασιά έχουν λάβει

αρκετά βραβεία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο

δίνει πράγματι καλύτερη ποιότητα στα κρασιά τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην

οικογενειακή επιχείρηση αμπελουργίας, ο Matjaž αύξησε τον αριθμό των κρασιών και

πραγματοποίησε αρκετές επενδύσεις και βελτιώσεις. Διαμόρφωσε μια αίθουσα γευσιγνωσίας

στο παλιό κελάρι, αγόρασε ειδικά μηχανήματα για τη βιολογική καλλιέργεια των αμπελώνων και

ενημέρωσε το οινοπωλείο τους.

Με τη βιολογική παραγωγή σταφυλιών, βελτίωσαν την ποιότητα των κρασιών τους και μείωσαν

το κόστος εισόδου. Προστατεύουν τα αμπέλια τους με φυσικά μέσα όπως: χαλκός, θείο, όξινος

άργιλος και εκχυλίσμα ιππουρίδας. Αυτά επιτρέπουν στα αμπέλια να αναπτύξουν το αμυντικό

τους σύστημα αντλώντας θρεπτικά συστατικά από τα βάθη της γης. Ανάμεσα στα αμπέλια

χρησιμοποιείται αυτοφυές χόρτο για εδαφοκάλυψη και όταν το κόβουν, τα αμπέλια

αναγκάζονται να αντλούν τα θρεπτικά συστατικά τους από τη γη, γεγονός που με τη σειρά του

τα καθιστά πιο ανθεκτικά.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαθέτουν επίσης ένα οινοπωλείο το οποίο άνοιξαν πριν από μερικά

χρόνια. Εκεί προσφέρουν αυθεντική κουζίνα Pohorje, για να έρθουν ακόμα πιο κοντά στους

πελάτες. Αποξηραμένα προϊόντα κρέατος, όπως το Pohorje bunka και το σπιτικά ωριμασμένο

ξηρό σαλάμι, διάφορα είδη τυριών, όπως το τυρί Pinot Noir, το ανθότυρο, το κατσικίσιο τυρί και

το τυρί με κολοκυθόσπορο, βρίσκονται επίσης στα ράφια του καταστήματός τους. Εκτός από

όλα αυτά τα προϊόντα, σερβίρουν επίσης μαρμελάδες από σπιτικά φρούτα.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Οικολογική παραγωγή σταφυλιών και καλύτερη ποιότητα κρασιού.

- Προστασία των αμπελιών με φυσικά μέσα.

- Μια αίθουσα γευσιγνωσίας για τη διασκέδαση των επισκεπτών και την προώθηση του

κρασιού τους.

- Πώληση τοπικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς.

Forest Camping Mozirje – Κάμπινγκ στο δάσος(Σλοβενία)

Ιστοσελίδα: https://campingmozirje.com/

Facebook: https://www.facebook.com/campingmozirje

Το Forest Camping Mozirje, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Mozirje, ακριβώς κατά μήκος του

ποταμού Savinja, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες

των τουριστών. Είναι κατάλληλο για μεμονωμένα άτομα, παρέες, οικογένειες, ομάδες,

εξερευνητές της φύσης, λάτρεις της κουζίνας ή όσους αναζητούν συγκινήσεις και περιπέτεια. Ο

σεβασμός στις φυσικές και πολιτιστικές αξίες είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά τους. Ο

χώρος στην κατασκήνωση είναι ανοιχτός για την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία των

τουριστών και προσφέρει συνεπή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Στους επισκέπτες της

κατασκήνωσης θα προσφέρονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τη

σημασία της προστασίας της φύσης και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

Ο ποταμός Savinja είναι πολύ κατάλληλος για κολύμπι και χαλάρωση, και οι τουρίστες μπορούν

επίσης να κάνουν ράφτινγκ ή καγιάκ. Η κύρια αποστολή των ιδιοκτητών είναι να φέρουν τη

φύση και την ενεργό ζωή πιο κοντά στους ανθρώπους. Κάθε άτομο πρέπει να εξοικειωθεί με τη
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χώρα του προτού βγει και εξερευνήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επόμενοι στόχοι τους είναι να

δημιουργήσουν περισσότερες τέτοιες κατασκηνώσεις σε όλη τη Σλοβενία, και σήμερα

επεκτείνονται στο Naturplac na skali, που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Savinja στο χωριό

Ljubno ob Savinji.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Παιδαγωγική σε εξωτερικούς χώρους (διάφορα εργαστήρια σχετικά με την προστασία

και τη διατήρηση του περιβάλλοντος), όπου επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να

μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

- Ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή (σύνδεση με άλλα μέρη μέσω αθλητικών

δραστηριοτήτων και προβολή άλλων τόπων, π.χ. παροχή συμβουλών για το πού μπορεί

κανείς να πάει για ποδήλατο, φαγητό κ.λπ.)

ECO VILLAGE AZAREIYA (Βουλγαρία)

Facebook: https://www.facebook.com/Azareiya-eco-houses-in-Balkan-mountain
Ιστοσελίδα: www.azareiya.com/en/azareiya.html

Το Azareiya είναι ένα οικολογικό χωριό με έξι ξύλινα σπίτια για τους επισκέπτες στη

Βουλγαρία. Το χωριό είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες του όλες τις εποχές του χρόνου και

βρίσκεται κοντά σε πολλά αξιοθέατα - μοναστήρια (Μονή Glozhene, Μονή Troyan, Μονή

Zelenkovski), χωριά και μουσεία. Το χωριό Azareiya αντιπροσωπεύει νέο τύπο οικολογικών

κτιρίων, όπου οι νεότερες τεχνολογίες δόμησης συνδυάζονται με επιστημονικά αποδεδειγμένες

λύσεις για οικολογικό και υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι ένας συνδυασμός μοναδικής τοποθεσίας και

οικολογικών λύσεων - στο κέντρο του βουνού Stara planina κοντά στο Troyan, το Chiflika και

το Shipokovo, που θεωρείται επίσης ως το κέντρο της χώρας. Μια περιοχή γεμάτη ιαματικές

πηγές, σε συνδυασμό με οικολογικές λύσεις σε πολλές πτυχές. Η μορφή και η κατασκευή των

σπιτιών, πυραμιδοειδής, έχει αποδεδειγμένα θετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και τα

οικολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη

φύση. Το οικολογικό χωριό Azarya διαθέτει 3 κομποστοποιητές, καθώς και ένα σύστημα

ηλιακών για ζεστό νερό, καθώς και μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Το καθαρισμένο

νερό χρησιμοποιείται για το πότισμα του οικολογικού λαχανόκηπου με φυσική λίπανση.

51

http://www.azareiya.com/en/azareiya.html


Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ένας συνδυασμός αγροτικού, θρησκευτικού, οικολογικού και υγειονομικού τουρισμού,

- Νέος τύπος οικολογικών κτιρίων,

- βιολογικός κήπος που χρησιμοποιεί τη γνώση του permaship και έχει τη δική του

παραγωγή, η οποία είναι διαθέσιμη για τους επισκέπτες,

- Ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

ECO VILLAGE OMAYA (Βουλγαρία)

Περιτριγυρισμένο από δάση, το Omaya Eco Village βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Pirin

και Slavyanka, μετά την πόλη Gotse Delchev και το χωριό Gayaninovo, κοντά στα σύνορα με

την Ελλάδα. Το μέρος είναι άνετο και ήσυχο, μακριά από το θόρυβο και την ένταση της πόλης.

Διαθέτει επτά μοναδικά στην αρχιτεκτονική και την επίπλωση σπίτια, τα οποία είναι χτισμένα εξ

ολοκλήρου από πέτρα, άργιλο και ξύλο. Το συγκρότημα διαθέτει δύο εστιατόρια που

χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα από το δικό τους αγρόκτημα με κλειστό κύκλο παραγωγής -

λαχανικά και οπωρώνες, αμπέλια, φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα και σερβίρουν τοπικά

θηρευμένο, φρέσκο κυνήγι. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ψαρέψουν στις λίμνες της

ιδιοκτησίας και η λεία μπορεί να μαγειρευτεί στο εστιατόριο κατόπιν αιτήματος. Τα σπιτικά

προϊόντα είναι διαθέσιμα και στο κατάστημα του αγροκτήματος.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Συνδυασμός τοποθεσίας και μοναδικών, ξεχωριστά σχεδιασμένων οικολογικών χωριών,

- Επίτευξη ισορροπίας και αρμονίας με τη φύση,

- Ένα οικολογικό κτήριο,

- Ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

THE WILD FARM (Βουλγαρία)

Το αγρόκτημα βρίσκεται στη Βουλγαρία, στην αρχή του χωριού Gorno Pole, φωλιασμένο στην

Ανατολική Ροδόπη, ανάμεσα στις προστατευόμενες περιοχές Cherna Skala (Μαύρος βράχος) και

Pchelen Kamak (Πέτρα της μέλισσας). Οι ιδιοκτήτες είναι η οικογένεια Vasilevi. Το αγρόκτημα
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είναι το πρώτο βιολογικά πιστοποιημένο σφαγείο στη Βουλγαρία και η πρώτη μονάδα

επεξεργασίας βιολογικού βοείου κρέατος. Έχουν εισαχθεί νέες δυνατότητες με την κατασκευή

ενός εργοστασίου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στο βέλτιστο κόστος και την

ολοκλήρωση του κύκλου των δικών της μοσχαριών. Η Άγρια Φάρμα φιλοξενεί περισσότερα από

1.200 γηγενή βοοειδή, τα οποία ζουν όχι μόνο μια ελεύθερη αλλά και μια άγρια ζωή όλο το

χρόνο. Εκτός από την εκτροφή ζώων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η Άγρια Φάρμα

διαθέτει επίσης έναν ξενώνα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος "ξενώνας", αλλά ένα ανοιχτό σπίτι

για όλους τους φίλους - παλιούς και νέους, που αναζητούν την ελευθερία, το κάλεσμα της άγριας

φύσης και το χρώμα της ζωής.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία προσφέρει τοπικά προϊόντα και ενισχύει τον

τουρισμό και την τοπική οικονομία,

- Ένας συνδυασμός αγροτικού, οικολογικού και διατροφικού τουρισμού,

- Το πρώτο βιολογικά πιστοποιημένο σφαγείο στη Βουλγαρία και η πρώτη μονάδα

επεξεργασίας βιολογικού βοείου κρέατος.

- Το Wild Farm προσφέρει επίσης καταλύματα και μεγάλες περιπέτειες για όλους τους

ανθρώπους που αναζητούν την ελευθερία, το κάλεσμα της άγριας φύσης και το χρώμα

της ζωής.

- Διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης μιας

οικογενειακής οικολογικής επιχείρησης, η οποία συνδυάζει τις τουριστικές υπηρεσίες και

την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Οικολογικός τουρισμός μέσω του Enagron (Ελλάδα)

Ιστοσελίδα: https://www.enagron.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/enagron.gr

Το Enagron Cretan Ecotourism Village είναι ένας ιδιαίτερος ξενοδοχειακός χώρος που παρέχει

ένα φιλόξενο και παραδοσιακό κρητικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με υψηλά πρότυπα διαμονής,

γνήσια παραδοσιακή κουζίνα και τη δυνατότητα να απολαύσετε τη φύση. Οι δραστηριότητες

που προτείνονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα- για παράδειγμα, μαθήματα παραδοσιακής

μαγειρικής, παρασκευή ψωμιού και τυριού ή εκδρομές και πεζοπορία.
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Καλλιεργεί 60 στρέμματα ελιές, αμπέλια, οπωροφόρα φυτά και δέντρα, όλα τα είδη φρούτων και

λαχανικών και δεκάδες αρωματικά φυτά και βότανα, με βιολογικές μεθόδους, χωρίς λιπάσματα

και χημικά. Προϊόντα όπως το γάλα, τα αυγά, το κρέας προέρχονται από τα ζώα του

αγροκτήματος. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν στο άρμεγμα, στην παρασκευή τυριού

και στο μαγείρεμα. Μπορούν επίσης να περπατήσουν σε μονοπάτια ή να περπατήσουν με

γαϊδουράκια και πόνυ.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιας προσέγγισης, προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της

προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος,

- Να σέβονται τις τοπικές κοινότητες και να στηρίζουν την οικονομία τους, να

ευαισθητοποιούν και να προωθούν την εκπαίδευση και την ενεργητική συμμετοχή των

επισκεπτών,

- Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, διασφάλιση της

βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα, καθώς και

επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων,

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης της απασχόλησης.

Philoxenia Bungalows (Ελλάδα)

Ιστοσελίδα: https://www.philoxenianet.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014

Το Philoxenia Bungalows είναι ένα τουριστικό θέρετρο που βρίσκεται στη Χαλκιδική, στην

Κεντρική Μακεδονία. Το Philoxenia Bungalows εφαρμόζει το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο

ISO 14001:2004. Εφαρμόζουν ένα σύνολο πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους

αποτυπώματος, όπως:

- Χρήση φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας LED με πολύ χαμηλή κατανάλωση

ενέργειας τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου,

- Στην οροφή του κτιρίου είναι εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή

ζεστού νερού,
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- Έχει εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για μικρότερη ποσότητα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του περιβλήματος καλύπτεται

από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιπλέον, σε μέρος του στόλου οχημάτων έχει γίνει

αντικατάσταση της βενζίνης με φυσικό αέριο. Αυτό εξασφαλίζει λιγότερα καυσαέρια και

μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, τα αέρια που εκπέμπονται από τη

λειτουργία της κουζίνας και τη διαδικασία θέρμανσης νερού, εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και

στη συνέχεια μέσω ειδικών φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το

περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης:

- Για τη διαχείριση των αποβλήτων υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης πλαστικών, λαμπτήρων,

μπαταριών, γυαλιού και χαρτιού,

- Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού φιλικά προς το περιβάλλον,

- Χρησιμοποιείται προπάνιο αντί για πετρέλαιο για να διατηρείται η θερμοκρασία του

ζεστού νερού σε περίπτωση κακοκαιρίας,

- Επεξεργασία επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τριτογενή οργανικά προϊόντα για

τα ελαιόδεντρα,

- Αφαιρούν την ιλύ και στη συνέχεια την μεταφέρουν σε μονάδα επεξεργασίας και

κομποστοποίησης. Μια σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής πολιτικής του

ξενοδοχείου είναι ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση των απορριμμάτων (πλαστικό,

μέταλλο, χαρτί, μπαταρίες) και η επαναχρησιμοποίηση του μαγειρικού λαδιού.

Η εταιρεία διασφαλίζει επίσης ότι τα αγαθά και τα προϊόντα καθαρισμού που παρέχονται είναι
ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τέλος, το Philoxenia Hotel
επιδιώκει να προωθήσει μια φιλική προς το περιβάλλον κουλτούρα και ενθαρρύνει τους πελάτες
του να συμμετάσχουν στη σημαντική προσπάθειά του για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού,

- Καινοτόμος λύση για την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού,
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- Με επίκεντρο την κυκλική και τοπική οικονομία,

- Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

Τελωνείο Τζουμέρκα (Ελλάδα)
Ιστοσελίδα: https://www.teloneio.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/hotelteloneio

Τα Τζουμέρκα είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προσφέρει στους επισκέπτες
της μια εξαιρετική εμπειρία εναλλακτικού τουρισμού. Μέσα σε αυτή την περιοχή κοντά στον
ποταμό Άραχθο και το γεφύρι που ονομάζεται Πλάκα υπάρχει παραδοσιακό ξενοδοχείο με θέμα
το ψωμί που ονομάζεται Τελωνείο.
Η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων περιλαμβάνει τον Εθνικό Δρυμό Τζουμέρκων, την
κοιλάδα του Αχελώου, τα Άγραφα και τα Μετέωρα. Ο Εθνικός Δρυμός περιλαμβάνει δεκατρείς
περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα NATURA 2000, εκ των οποίων επτά από αυτές έχουν
χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, για την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων
και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, πέντε έχουν χαρακτηριστεί ως
Ζώνες Ειδικής Προστασίας, για τη διατήρηση ειδών πτηνών, και μία και για τα δύο. Τα ποτάμια
αποτελούν τον φυσικό χώρο της Via Natura στο Τελωνείο.
Οι δραστηριότητες συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και σέβονται την
κληρονομιά της περιοχής. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδρομές, πεζοπορία,
αναρρίχηση, ράφτινγκ και κανό - καγιάκ. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ενεργή συμμετοχή των
τουριστών σε πολιτιστικές δραστηριότητες, σεμινάρια και τοπικά έργα.
Το φαγητό παρασκευάζεται από τοπικά προϊόντα: ελαιόλαδο, παραδοσιακές γεύσεις και πίτες,
χειροποίητες μαρμελάδες από τοπικά φρούτα ή γνήσιο μέλι που καλλιεργούν.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η προώθηση του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή των
Τζουμέρκων και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, παράλληλα με την προστασία του
οικοτόπου και του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού μέσω τοπικών προϊόντων,

- Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού,

- Κυκλική και τοπική οικονομία, με επίκεντρο την οικονομία των μικρών αγροτικών

επιχειρήσεων,

- Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα,

Περίληψη 1

Αποτελεί ο ελεύθερος χρόνος ακόμη "πολυτέλεια" στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο; Από τη μία
πλευρά, ο αριθμός των ωρών και των ημερών που μπορούν να διατεθούν για μη υποχρεωτικές
αθλητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές ή τουριστικές δραστηριότητες αυξάνεται. Ωστόσο, ο
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ορθολογισμός και η σοβαρότητα στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου εξακολουθούν να είναι
δύσκολο να εκτιμηθούν. Από την άλλη πλευρά, λόγω των κοινωνικοδημογραφικών και
κλιματικών αλλαγών, οι άνθρωποι μεταναστεύουν μαζικά (σε μεγάλες πόλεις ή άλλες χώρες)
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης και
έτσι συχνά παραμελούν τον ελεύθερο χρόνο. Όσοι μπορούν να το αντέξουν οικονομικά,
μεταφέρουν τα δικά τους μοντέλα αναψυχής στις νέες κοινότητες, διατηρώντας παράλληλα την
πολιτιστική τους ταυτότητα, τα έθιμα και τις συνήθειές τους. Ωστόσο, πολλοί υιοθετούν νέα
πρότυπα. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνουν τις
βασικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι
ΣΒΑ 3 επικεντρώνονται στη διασφάλιση της υγείας και την προώθηση της ευημερίας όλων των
ανθρώπων, σε όλες τις ηλικίες. Φαίνεται ότι ο ρόλος και οι λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου
στη ζωή των ανθρώπων σε πολλές κοινότητες είναι σημαντικές. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας
όχι μόνο την υγεία του πληθυσμού, αλλά και την ενσωμάτωση, την αντιστάθμιση και τη χρήση
της φύσης για σοβαρό ελεύθερο χρόνο. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να προσδιορίσει τις
κορυφαίες τάσεις στην αγορά αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι
σημαντικό να αναφερθούμε στις τρέχουσες αλλαγές από την άποψη των βασικών διαστάσεων
αυτού του ζητήματος, δηλαδή της κοινωνικής, επιχειρηματικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Η
κριτική ματιά των συγγραφέων δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο επιχειρηματολογίας, αλλά μόνο
μια φωνή στη συζήτηση για την ανάγκη προώθησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη
βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαχείρισης της αναψυχής στις κοινότητες και τις
αντιδράσεις των επιχειρήσεων στις ανάγκες των κοινοτήτων.

Περίληψη 2

Το άρθρο αυτό παρέχει ένα πρακτικό παράδειγμα της ανάπτυξης του διασυνοριακού τουρισμού
και της σύνδεσής του με την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πράσινες
διαδρομές (Greenways/GW) είναι επιτυχημένες και αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες στη Δυτική
Ευρώπη, που πρόσφατα έχουν επίσης παρουσιάσει τάσεις ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη,
ιδίως στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στη Ρωσία. Οι πρωτοβουλίες αυτές βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής και παρέχουν ευκαιρίες βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων για τις
τοπικές κοινότητες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, προσθέτοντας αξία στη φυσική, πολιτιστική,
ιστορική και ανθρώπινη κληρονομιά τους. Οι συγγραφείς μελέτησαν παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών στην επιστημονική βιβλιογραφία και την πράξη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του
διασυνοριακού τουρισμού και των GW στην Ευρώπη και τη Ρωσία, προκειμένου να τις
προσαρμόσουν καλύτερα σε άλλες ηπείρους. Αναλύοντας τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς,
κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες στην περιοχή και το ρόλο τους στην αειφόρο ανάπτυξη,
εντοπίζεται η ανάγκη για θεσμική ρύθμιση που θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας ευρύτερης
ανάπτυξης των GW. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν τα διλήμματα της βιώσιμης
ανάπτυξης από τις θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των GW και τις αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυξημένων τουριστικών ροών. Οι ομάδες εστίασης και οι
συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε το επίπεδο των διαφόρων
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παραγόντων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και να αποσαφηνίσουμε τις κατευθύνσεις
της μελλοντικής έρευνας.

Περίληψη 3

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης του κοινού και της επιθυμίας του να
δημιουργήσει ένα υγιές και φιλικό περιβάλλον, οι εξελίξεις στη βιολογική γεωργία και τα
βιολογικά γεωργικά προϊόντα έχουν σταδιακά αποφέρει άριστες επιλογές όσον αφορά την
υγιεινή διατροφή, τις ταξιδιωτικές επιλογές και τον τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα έχουν κερδίσει
σημαντική προσοχή και δημοτικότητα από το κοινό. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα
μοντέλο για την αξιολόγηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του βιολογικού αγροτουρισμού, με
εμπειρικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν τους επισκέπτες της κοινότητας
Yuli στην κομητεία Hualien της Ταϊβάν. Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής. Μέσω επιτόπιων
συνεντεύξεων και ερευνών, καθώς και μιας ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, η
παρούσα μελέτη κατασκεύασε διάφορους δείκτες αξιολόγησης του αναπτυξιακού δυναμικού του
βιολογικού αγροτουρισμού. Το μοντέλο που κατασκευάστηκε είχε τέσσερα κριτήρια, δηλαδή
την ελκυστικότητα των πόρων, τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς, τις δυνατότητες
ανάπτυξης της κοινότητας και τη δημιουργία διαφορετικών αξιών, καθώς και 23 υποκριτήρια.
Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας (AHP) και
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με εγκυρότητα εμπειρογνωμόνων για την εξαγωγή των
συντελεστών βαρύτητας κάθε κριτηρίου και υποκριτηρίου. Το κριτήριο με τη μεγαλύτερη
βαρύτητα ήταν η ελκυστικότητα των πόρων, ακολουθούμενο, κατά σειρά, από τη δημιουργία
διαφορετικών αξιών, τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και τις δυνατότητες ανάπτυξης της
κοινότητας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημείο
αναφοράς για την κοινότητα Yuli στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση του
βιολογικού αγροτουρισμού στην περιοχή.

Πάρκο Nebrodi στη Σικελία, βραβευμένο ως οικολογικός τουρισμός από το legambiente -
στοιχεία 2021 (Ιταλία)
Ιστοσελίδα: https://www.turismofvg.it
Facebook: http://www.parcodeinebrodi.it/
Το Πάρκο Nebrodi, η μεγαλύτερη από τις προστατευόμενες περιοχές της Σικελίας, μεγάλωσε ως
δεκατετράχρονο αγόρι, που από το ξεκίνημά του παρατηρούσε με ιδιαίτερη προσοχή τον κόσμο
των σχολείων και τους μικρούς περιπατητές του προωθώντας την κουλτούρα του σεβασμού του
περιβάλλοντος και την προστασία της βιοποικιλότητας.
Στην πραγματικότητα, από τον Οκτώβριο του 1996, έχοντας υπογράψει την προγραμματική
συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Δημόσιας Εκπαίδευσης, το Πάρκο
θέλησε να κάνει αυτό το έγγραφο δικό του, παρακινώντας τους φορείς να φτιάξουν τα
κατάλληλα εργαλεία εμβάθυνσης και να προσφέρουν ευκαιρίες για "άμεση" γνώση των τοπίων
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της Φύσης.
Το Πάρκο με βάση αυτή τη συμφωνία που προβλέπει τη σταδιακή αναβάθμιση των ξεναγήσεων
στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, αποδέχτηκε αυτή την πρόκληση και συνέχισε επίμονα
να προτείνει εκπαιδευτικά πακέτα που βασίζονται σε νέες εκπαιδευτικές προσφορές: διδακτικά
εργαλεία, εκπαιδευτικές κάρτες για τη διαχείριση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης.
Περιβαλλοντική κατάρτιση και επιμορφωτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, πρακτική άσκηση,
θεματικούς τομείς, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ξεναγήσεις με μαθήματα επιτόπου. Οι
αγροδιατροφικές και βιοτεχνικές παραγωγές στο Nebrodi χαρακτηρίζονται από την υψηλή
ποιότητα και την ενίσχυση της ιδιαιτερότητας, η οποία νοείται ως στενή σχέση με την περιοχή
και τον πολιτισμό που εκφράζει.
Το καλάθι Nebrodi σκοπεύει να συγκεντρώσει και να προσφέρει ένα σύνολο τυπικών προϊόντων
που μπορούν να βρεθούν στην περιοχή του Πάρκου Nebrodi και γενικότερα στην περιοχή
Nebrodi.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Σεβασμός και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας,
- Ενίσχυση και διάσωση των εδαφικών γεωγραφικών και ζωικών δυνατοτήτων.

Sauris hotel diffuso (Ιταλία)
Σύνδεσμος ιστοσελίδας: https://www.albergodiffusosauris.com/

Το "hotel diffuso" (διάσπαρτο ξενοδοχείο) είναι η ιδέα της μετατροπής μιας σειράς τοπικών
κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα. Όταν συγκεντρώνονται κάτω από μια κοινή εμπορική
στρατηγική και μια διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων, το αποτέλεσμα είναι μια απίστευτη και
καινοτόμος προσφορά, κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο όπου τα δωμάτια είναι διαθέσιμα
σε όλο το χωριό. Οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια αυθεντική τοπική εμπειρία,
ζώντας όπως οι ντόπιοι, ενώ διαμένουν σε παραδοσιακά σπίτια του χωριού.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα προωθεί και κατευθύνει τους χρήστες σε τοπικά αγροτικά και
βιοτεχνικά προϊόντα, καθώς και σε εστιατόρια και άλλες τουριστικές δραστηριότητες που είναι
διαθέσιμες στο χωριό. Παρουσιάζει επίσης τοπικές ιστορίες, τοπικούς ανθρώπους και τοπικές
παραδόσεις. Το Albergo Diffuso είναι έξυπνο επειδή συνδυάζει την ευρεία δέσμευση της
τοπικής κοινότητας μαζί με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες για τη
δημιουργία ενός νέου οράματος, ενός φιλόξενου χωριού για τους τουρίστες, βασιζόμενο στο
τοπικό δυναμικό (στέγαση και προϊόντα). Πρόκειται για ένα σύστημα win-win που γεννά οφέλη
σε διάφορους τομείς: από τους ιδιοκτήτες κατοικιών έως τις τοπικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες και συμβάλλει στην ευρύτερη βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών για όλους τους
κατοίκους του χωριού.
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Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται

σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού,

- Καινοτόμος λύση για την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού,

- Με επίκεντρο την κυκλική και τοπική οικονομία,

- Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα,

Διαδρομή οίνου και γεύσεων FVG (Ιταλία)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας:https://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori

Η διαδρομή οίνου και γεύσεων Friuli Venezia Giulia είναι ένα έργο που φέρνει σε επαφή
οινοποιεία, εστιατόρια, delicatessen, wine bars και παραγωγούς από την επαρχία Friuli Venezia
Giulia που σέβονται τις αξίες της ποιότητας, της γνησιότητας, του επαγγελματισμού και της
μοναδικότητας των προϊόντων. Ένας οδηγός γεύσεων που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε έξι
διαφορετικές περιηγήσεις κατά μήκος μιας διαδρομής που συνδέει ιδανικά την ακτή με τα
ορεινά, περνώντας μέσα από τους αμπελώνες και τους λόφους της ενδοχώρας.

Για τους πραγματικούς λάτρεις του κρασιού που θέλουν να ανακαλύψουν νέες γευστικές
εμπειρίες, σας προτείνουμε τη διαδρομή Διαβατήριο του κρασιού και των γεύσεων του Friuli
Venezia Giulia. Ένα πραγματικό διαβατήριο που θα σας καθοδηγήσει να ανακαλύψετε τα
οινοποιεία της περιοχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα Διαβατήριο ή να το παραλάβετε σε ένα από τα InfoPoints του
PromoTurismoFVG, να επιλέξετε την επιχείρηση που θέλετε να επισκεφθείτε μεταξύ εκείνων
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο στην ιστοσελίδα ή
στο σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί με email όταν παραλάβετε το διαβατήριό σας ) και να
απολαύσετε 3 δωρεάν γευστικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων 2 ποτηριών κρασιού, σε τρία
από τα συμμετέχοντα οινοποιεία. Αφού φτάσετε τις τρεις γευσιγνωσίες, ελάτε να μας
επισκεφθείτε σε ένα από τα σημεία πληροφόρησης που αναφέρονται παρακάτω και να
παραλάβετε μια δωρεάν φιάλη που σας έχουν διαθέσει οι εταιρείες-μέλη.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού μέσω τοπικών προϊόντων,
- Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού,
- Κυκλική και τοπική οικονομία, με επίκεντρο την οικονομία των μικρών αγροτικών

επιχειρήσεων,
- Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα.
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Συνεργατική κατανάλωση και οικονομία διαμοιρασμού από το FoodCloud στην Ιρλανδία

Σύνδεσμος ιστοσελίδας: https://food.cloud/
Το FoodCloud προσφέρει μια καινοτόμο λύση για την αναδιανομή τροφίμων, δημιουργώντας
μια διεπαφή μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας. Το
FoodCloud έχει εφαρμόσει πολιτικές συνεργατικής κατανάλωσης και οικονομίας διαμοιρασμού
με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και, ταυτόχρονα, τον κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτή η
κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιχειρήσεων με
πλεονάζοντα τρόφιμα και των φιλανθρωπικών οργανώσεων στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες.
Μέσω μιας πλατφόρμας λογισμικού, το FoodCloud εφαρμόζει τις βασικές αρχές της κυκλικής
οικονομίας και αποτρέπει τη σπατάλη τροφίμων: διευκολύνει τη διανομή των πλεονασμάτων
τροφίμων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης εκεί όπου τα
χρειάζονται περισσότερο. Εφαρμόζοντας μια αυστηρή πολιτική ασφάλειας τροφίμων, η εταιρεία
δεσμεύεται για μια οικονομία ασφαλούς διαμοιρασμού που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια των έργων της.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το πλεόνασμα τροφίμων και τη διατήρηση της
βιωσιμότητας, το FoodCloud χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά που
διασφαλίζουν την έγκαιρη καταγραφή, παρακολούθηση και διανομή μεταξύ ενός ευρέος δικτύου
τραπεζών τροφίμων και δεσμεύεται να επιτύχει τους στόχους 12.3 και 12 του ΟΗΕ για τη
σπατάλη τροφίμων και την παγκόσμια πείνα αντίστοιχα (FoodCloud, 2020b). Λειτουργώντας
κόμβους στο Κορκ, το Γκάλγουεϊ και το Δουβλίνο, το FoodCloud εξασφαλίζει την ασφαλή
μεταφορά, διατήρηση και αναδιανομή μεγάλων ποσοτήτων πλεονασματικών τροφίμων σε
ολόκληρη την Ιρλανδία μέσω ενός προηγμένου συστήματος αποθήκευσης (FoodCloud, 2020a).
Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την εφαρμογή FoodCloud για
να σηματοδοτούν τη διαθεσιμότητα σε προϊόντα που οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι
κοινοτικές ομάδες μπορούν να συλλέγουν οι ίδιοι από τα αντίστοιχα καταστήματα ή
εγκαταστάσεις.

Το FoodCloud αποτρέπει επίσης τη σπατάλη τροφίμων οργανώνοντας μεγάλης κλίμακας
προγράμματα συλλογής, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εθελοντές συλλέγουν με το χέρι τα
περισσεύματα της συγκομιδής για να εξασφαλίσουν βιώσιμες προμήθειες (FoodCloud, 2020c).
Με αυτόν τον τρόπο, οι βρώσιμες και κατά τα άλλα χρήσιμες πρώτες ύλες που περισσεύουν ή
απορρίπτονται από την εμπορική συγκομιδή αξιοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται αντί να
γίνονται απόβλητα. Προσθέτοντας το gleaning (σταχομάζωμα) στις πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων τροφίμων, η FoodCloud υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης όλων των
σταδίων της ιεραρχίας των αποβλήτων τροφίμων σε ένα βιώσιμο σύστημα, χωρίς να παραμελεί
τα αρχικά στάδια της γεωργικής παραγωγής που αφήνουν σημαντική ποσότητα πόρων
ανεκμετάλλευτη (Papargyropoulou et al., 2014, σ. 106-115). Μια κοινωνικά υπεύθυνη και
πράσινη οικονομία, όπως φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση, βελτιστοποιεί τις πρακτικές
πρόληψης, διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για τις
κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.
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Χάρη στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει, το FoodCloud κατάφερε να
επαναχρησιμοποιήσει πάνω από 2.000 τόνους πλεονασματικών τροφίμων και να βοηθήσει πάνω
από 1.000 φιλανθρωπικά ιδρύματα μέχρι το 2017 (FoodCloud, 2020a). Αυτή η κοινωνικά
υπεύθυνη στρατηγική βασίζεται σε συνεργασίες και υποστήριξη στο λιανικό εμπόριο και τη
βιομηχανία τροφίμων, καθώς και σε ένα ευρύ δίκτυο κοινοτικών ομάδων και τραπεζών
τροφίμων στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με δέσμευση στην επιχειρηματική
φιλανθρωπία, την οικολογία και τη βιωσιμότητα, η περίπτωση του FoodCloud συνδυάζει
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε ένα βιώσιμο και κοινωνικά σχεδιασμένο σύστημα.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Η κοινωνική επιχείρηση FoodCloud έχει κοινωνικό αντίκτυπο που ενισχύει τις τοπικές
κοινότητες μέσω της κοινωνικής ένταξης, μειώνει την πίεση στο περιβάλλον και
αντιμετωπίζει υπεύθυνα τις προκλήσεις της σπατάλης τροφίμων και της ανασφάλειας
στον 21ο αιώνα,

- Επιτρέπει στις κοινότητες να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των οικονομικών και
κοινωνικών ελλείψεων των σύγχρονων πρακτικών παραγωγής, διανομής και
κατανάλωσης,

- Συνδυάζει την κοινωνικά υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική και την επιχειρηματική
φιλανθρωπία.

Η κυκλική οικονομία και ο ιρλανδικός τομέας φιλοξενίας: Doolin

Σύνδεσμος ιστοσελίδας: https://www.hoteldoolin.ie/
Στην περίπτωση του Hotel Doolin στην κομητεία Clare, ο οικολογικός σχεδιασμός συναντά την
εταιρική και κοινωνική ευθύνη και το ίδιο το ξενοδοχείο έχει ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία ως
"changemaker" στην Ιρλανδία, προσφέροντας στρατηγικές λύσεις για την ενίσχυση της τοπικής
κοινότητας. Το Hotel Doolin έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει προσεκτικά ένα αποτελεσματικό και
αποδοτικό σχέδιο δράσης και διαχείρισης που περιλαμβάνει πολλαπλές "πράσινες
πρωτοβουλίες" (Hotel Doolin, 2021a). Ως αποτέλεσμα, έχει γίνει το "πρώτο ξενοδοχείο της
Ιρλανδίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα" και ηγέτης στην ιρλανδική πράσινη φιλοξενία
(Conghaile, 2019). Η Αρχή Αειφόρου Ενέργειας της Ιρλανδίας (SEAI) επικροτεί την πράσινη
ομάδα του Hotel Doolin στην προσπάθειά της να "κάνει κάτι καλύτερο για τους επισκέπτες της,
την κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον" (Grant, 2020). Μέσω της κυκλικής οικονομίας και των
αυστηρών περιβαλλοντικών πολιτικών, το Hotel Doolin διασφαλίζει τη βιωσιμότητα σε όλες τις
δραστηριότητές του, διατηρώντας παράλληλα ένα κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ με τη συμμετοχή
τοπικών προμηθευτών και τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικά ιδρύματα και τοπικά
νοσοκομεία.

Αυτές οι καινοτόμες πρακτικές βιώσιμου τουρισμού, έχουν δικαιολογημένα κερδίσει στο Hotel
Doolin μια θέση στο δίκτυο Leave No Trace της Ιρλανδίας που δεσμεύεται για την υπεύθυνη
ηθική της υπαίθρου, καθώς και στο Burren Ecotourism Network (B.E.N.) που προωθεί τα
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υψηλότερα πρότυπα στον βιώσιμο τουρισμό (Hotel Doolin, 2021b). Ο συλλογικός αντίκτυπος
αυτών των δικτύων μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ωφελεί τις τοπικές κοινότητες και
ευαισθητοποιεί για τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Άμεσος κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς ενθαρρύνουν τους διάφορους φορείς να
υιοθετήσουν συμπεριφορές με ευαισθησία στο περιβάλλον προς όφελος ολόκληρης της
κοινότητας,

- ανταποκρίνεται ενεργά στις τοπικές προκλήσεις (ελαχιστοποιώντας την κυκλοφορία,
απασχολώντας τοπικούς προμηθευτές, φυτεύοντας δέντρα κ.λπ.),

- Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και κοινωνική και συλλογική
ευθύνη.

Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση στον αγροτικό τουρισμό από την Blackstairs Eco Trail
Σύνδεσμος ιστοσελίδας: https://www.blackstairsecotrails.ie/
Τηρώντας πλήρως τις βασικές αρχές της αειφορίας, το Blackstairs Eco Trail είναι μια
διαπιστευμένη οικοτουριστική επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Αειφόρου Τουρισμού (Sustainable Travel Ireland, 2020). Η οικοτουριστική της πολιτική
βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση της οικολογίας και της αειφορίας που αναγνωρίζει τα
οφέλη της άμεσης έκθεσης στη φύση και των φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών (Rosa
& Collado, 2019). Το Blackstairs Eco Trail στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του τουρισμού, αλλά, ταυτόχρονα, παρέχει μια εκπαιδευτική, μοναδική εμπειρία
που επανασυνδέει τους επισκέπτες του με τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά.
Το Blackstairs Eco Trail δεσμεύεται για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω της
ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, καθώς και για τη χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας:
εξοικονόμηση νερού, ηλεκτρική ενέργεια από βιώσιμες πηγές, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα
θέρμανσης, φωτισμού και μόνωσης κ.λπ. (Blackstairs Eco Trails, 2021a). Φιλοξενεί τους
επισκέπτες του σε παραδοσιακές καλύβες βοσκών και τους εκπαιδεύει σε τρόπους διατήρησης
της φύσης και της βιοποικιλότητας της άγριας ζωής μέσω εργαστηρίων και άμεσων εμπειριών
στη φύση. Το Blackstairs Eco Trail καινοτομεί προσφέροντας εμπειρίες τροφοσυλλογής, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες μαθαίνουν πώς να συλλέγουν βρώσιμα άγρια τρόφιμα, όπως
μανιτάρια, βότανα, σπόρους κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν επίσης πώς να συνδέονται με
το τοπίο και να "συντονίζονται με τις εποχές" με ψυχαγωγικό τρόπο (Blackstairs Eco Trails,
2021b). Η γνώση της υπαίθρου ενισχύεται από το Celtic Tree Trail: κατά τη διάρκεια αυτής της
εμπειρίας, οι επισκέπτες διδάσκονται για τα τοπικά δέντρα και τον ισχυρό δεσμό τους με την
τοπική ιστορία, την παράδοση και τη λαογραφία (Blackstairs Eco Trails, 2021c). Μαζί με την
πολιτική πράσινων αγορών και την προώθηση των μη μηχανοκίνητων μεταφορών, το
Blackstairs Eco Trail εμπλέκει επίσης ένα τοπικό δίκτυο φορέων (τοπικοί προμηθευτές, τοπικοί
ιδιοκτήτες γης, αγρότες κ.λπ.), ενισχύοντας έτσι την τοπική κοινωνία συνεργατικά και βιώσιμα.
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Το Blackstairs Eco Trail συμβάλλει στη διατήρηση της φύσης, στη βέλτιστη χρήση των τοπικών
πόρων, στην ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και στην ανταλλαγή παραδοσιακών οικολογικών
γνώσεων.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας ή οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που εντοπίζονται
σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης:

- Επενδύσεις στον κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό,
- Συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την οικολογία και, ταυτόχρονα, αυξάνει την οικολογική

συνείδηση και εμπλουτίζει τις πολιτιστικές γνώσεις,
- Καινοτομεί εκπαιδεύοντας σε ένα ψυχαγωγικό πλαίσιο: προωθεί φιλικές προς το

περιβάλλον συμπεριφορές που εκτιμούν και σέβονται τους τοπικούς πόρους και
μοιράζεται τις τοπικές πολιτιστικές γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αποτελεί έναν
παράγοντα αλλαγής στον αγροτουρισμό που μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
μοιράζοντας παραδοσιακούς τρόπους περιπλάνησης και παρατήρησης της φύσης με
σεβασμό.

8. Συμπεράσματα
Από όλα όσα παρουσιάζονται στο εγχειρίδιό μας και από τα παραδείγματα που περιγράψαμε,
είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει μια τάση που υιοθετούν όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, και αυτή είναι η βιώσιμη προσέγγιση του τουρισμού.
Είτε πρόκειται για ένα ατομικό ταξίδι είτε για μια ομαδική επίσκεψη, οι ντόπιοι που
αναπτύσσουν την υπηρεσία βασίζονται όλο και περισσότερο σε στενές επαφές από την περιοχή
τους. Στην αλυσίδα του προϊόντος συγκεντρώνονται κυρίως προμηθευτές από την περιοχή, στην
υπηρεσία συμμετέχουν άνθρωποι από την περιοχή και η αναπαράσταση της περιοχής είναι
σύνθετη - ιστορία, φαγητό, παραδόσεις, τρόπος ζωής, πολιτισμός. Είναι η βιώσιμη προσέγγιση
που μπορεί να προσφέρει αυτό που χρειάζονται οι περιοχές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Ο τουρισμός, ως σύνθετη υπηρεσία, περιλαμβάνει πολλές
σφαίρες που συνθέτουν τη συνολική εμφάνιση και την ποιότητα αυτού που παρέχεται ως τελικό
προϊόν. Επομένως, όσο περισσότερο εμπλέκονται οι τοπικές επιχειρήσεις, τόσο πιο βιώσιμο
γίνεται το προϊόν.
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