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A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter kiváló hazai példája az ökoturizmus területén kialakuló együttműködéseknek, társulásoknak. A tagok közös célkitűzése a fenntartható fejlődés, aminek érdekében
megfogalmazták a különleges együttműködésük feltételeit, és ami hatására elkötelezetten tevékenykednek azóta is. Példájukat látva bízunk benne, hogy hamarosan több ilyen társulással találkozhatunk.
Kialakulása
A Gyeregyelog.hu – Összefogás a Dél-Dunántúli
Aktív és Ökoturizmusáért Közhasznú Egyesület
2010-ben elnyerte a DDOP (Dél-Dunántúli Operatív Program) pályázat támogatását, hogy a
már megkezdett összefogást és együttműködést még sikeresebbé és népszerűbbé tegye.
A pályázat keretein belül kifejezetten olyan termékek és szolgáltatások létrehozása volt a cél,
amelyek előnyt jelentenek a dél-dunántúli régióban (Somogy-, Tolna- és Baranya megyékben)
működő ökoturisztikai szolgáltatók számára,
közvetett és közvetlen módon egyaránt. Mivel
a Gyeregyalog.hu egyesület 31 tagja közül 30
a klaszter tagja, így szorosan egybefonódott a
működésük is.
A klaszter fontosabb célkitűzései:
∫∫ Regionális ökoturisztikai minősítő rendszer
kialakítása.
∫∫ Az ökoturisztikai napok és nagyrendezvények regionális rendszerének
létrehozása.
∫∫ A legjobb gyakorlatok feltárása és népszerűsítése.
∫∫ A környezeti nevelés terén
új módszerek meghonosítása, például speciális
tananyag, ökológiai társasjáték készítésével.
∫∫ Együttműködés
turisztikai vásárokon
és fesztiválokon.
A fő célkitűzése a dél-dunántúli régió népszerűsítése,
kiadványokon,
térképeken és a szolgáltatókat bemutató adatbázison keresztül, hogy
így a régió Magyarország természeti oktatási
központjává válhasson.

A klaszter tudástárral, képzésekkel és a jó
gyakorlatok bemutatásával segíti a tagjait.
A társulás tagjai a munkájuk során felmerülő ökoturisztikai és fenntartható fejlődési
kérdésekben a megrendezésre kerülő konferenciákon és tematikus workshopokon
szerezhetnek hasznos tudást és új ismeretanyagokat. Emellett lehetőséget kapnak
tapasztalataik megvitatására is.

Tagság
A klaszter tagja lehet bármely szervezet, szolgáltató és magánszemély, aki a dél-dunántúli régióban természeti értékeket, környezettudatos és
fenntartható magatartást népszerűsít, iskolán
kívüli környezeti neveléssel, vagy erdei iskoláztatással foglalkozik. Mindössze annyi a feltétele, hogy ökoturisztikai programokat nyújtson,
továbbá elkötelezetten álljon a fent említett
témák mellett és ez a gyakorlatban is megjelenjen a mindennapi működése során.
A jelentkező tagjelöltek egy meghatározott kritérium rendszer alapján kerülnek
elbírálásra, emellett az is fontos, hogy
egyetértsenek és a működésük is összhangban legyen a társulás hitvallásával.

Ökoturisztikai Minősítési Rendszer bevezetése, disszemináció
A Gyeregyalog.hu Közhasznú
Egyesület koordinálásával
valósult meg a DDOP2.1.3/A-12-2012-0001
számú,
„Léptékváltás
zöld ritmusban – A
Dél-Dunántúli Ökotu-

risztikai Klaszter fejlesztése” című pályázat.
Ezen pályázat egyik kiemelt projekt eleme
volt egy országosan egyedülálló, regionális
ökoturisztikai minősítési rendszer bevezetése
és disszeminációja. Azon szolgáltatók, akik
elnyerték a címet, 2015. május 14-én átvehették a minősítő táblákat, okleveleket, amelyeket kihelyezhettek a házaik falára. Jelenleg
30 minősített szolgáltató hely létezik, ami
hatalmas eredmény, tekintve, hogy eredetileg
20 minősítés elvégzése volt a cél.
A rendszer kidolgozásának első lépéseként
szakemberek segítségével a más országokban
már működő hasonló rendszerek felkutatására
került sor. Majd ezt alapul véve kezdtek neki a
hazai viszonyok között is alkalmazható módszer kialakítására és fejlesztésére. A minősítést
végzők munkájának segítése céljából elkészült
a nemzetközi Green Globe rendszer alapján egy
digitális „okos” táblázat, amely segít a minősítés elvégzésében és a felvitt adatok értékelésében. Az ökoturisztikai szolgáltatók három
kategóriában kerülnek minősítésre: szállás,
vendéglátás, valamint a rendezvények és szolgáltatások alapján. Az elnyerhető legmagasabb
fokozat pedig a három hunyor. A hunyor egy, a
boglárkafélék családjába tartozó elbűvölő szépségű, védett növény, a tavasz első hírnöke. A
rendszer alkalmazása egyelőre a klaszter tagjaira terjed ki, de a későbbiekben várhatóan más
szolgáltatók számára is elérhetővé válik.
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszterben
való tagság kiváló lehetőséget nyújt a környezeti nevelés iránt elkötelezett szolgáltatónak
a fejlődésre, tapasztalatgyűjtésre, továbbá a
népszerűségük növelésére egyaránt.
A klaszter vezetése egy ideje már fontolgatja
a tagtoborzást és a minősítési rendszer kiterjesztését a dél-dunántúli régión kivülre is, így
egy országos, objektív, a fenntarthatóságot
szem előtt tartó szolgáltatói hálózatot épít ki.
Ehhez keresik a régión kívüli partnereket az
info@gyeregyalog.hu email címen.
Forrás: http://www.gyeregyalog.hu/
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