"S'OBRE EL TERMINI PER A PRESENTAR CANDIDATURES A LA IX Ed. PREMIS EDEN 2019:
TURISME DE SALUT I BENESTAR"
Un any més, Espanya participa en els premis EDEN "European Destinations of Excellence"
(Destinacions Europees d'Excel·lència) amb la co-finançament de la Comissió Europea, que
en 2019 aconsegueix la seva novena edició sota el lema "Turisme de Salut i Benestar".
L'objectiu del Projecte EDEN és atreure l'atenció sobre el valor i la diversitat de les
destinacions europees, i donar a conèixer aquelles destinacions emergents en els quals
s'estan desenvolupant iniciatives de turisme sostenible.
Cada país participant, tria en cada convocatòria a una destinació guanyadora i fins a quatre
finalistes. Tots ells passen a formar part de la "Xarxa de destinacions EDEN". Aquesta xarxa
permet l'intercanvi de bones pràctiques entre les destinacions i accions de promoció i
màrqueting internacional.
En l'actualitat, formen part de la xarxa 350 destinacions (23 espanyols) de 28 Estats
membres. Més informació sobre la xarxa en https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/eden/about/network_en. En la present edició, l'objectiu és contribuir a realçar la
visibilitat d'aquelles destinacions turístiques europees emergents que hagin desenvolupat
iniciatives noves de la seva oferta turística basades en la salut i el benestar.
Els candidats hauran de ser destinacions que ofereixin experiències turístiques autèntiques i
desenvolupin una gestió social, cultural i ambiental sostenible.
El procés de selecció consta de dues fases. En una primera fase, les CC. AA. trien de totes
les candidatures rebudes a una d'elles que presentaran a la Secretaria d'Estat de Turisme. En
una segona fase, la Secretaria d'Estat de Turisme tria un "guanyador" i fins a quatre
finalistes.
La destinació "guanyadora" i els finalistes rebran el guardó EDEN en una cerimònia que se
celebrarà el gener de 2020 a Madrid en el marc de la FIRA INTERNACIONAL DE TURISME
"FITUR".
Les bases de la convocatòria poden descarregar-se en el següent enllaç:
https://turismo.gob.es/cooperacion/UE/premios-eden/Paginas/premios-eden-2019.aspx
La data de presentació de candidatures: del 16 de juliol al 15 de setembre.
Les candidatures es remetran a la següent adreça de correu electrònic:
producto@aetib.caib.es

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb el responsable del projecte en la
Comunitat Autònoma: Nom: Catalina de Miguel Colom, Email: cdemiguel@aetib.caib.es,
Telèfon: 971 176699 o amb la Secretaria d'Estat de Turisme
sgcooperacionturistica@minetad.es

