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Cramele Frešer sunt cunoscute pentru producția de vinuri ecologice. Matjaž Frešer, 

directorul cramei și familia acestuia, a șaptea generație de viticultori Frešer, au obținut 

Premiul Innovative Young Farmer pentru idei inovatoare în agricultură în 2015.

Vinurile cramei au primit un număr mare de premii în ultimii ani, semn că modelul lor de 

afaceri oferă vinurilor o calitate mai bună. În 2007, familia Frešer a obținut o finanțare 

pentru a investi în pivnița cramei și în echipamenentele de prelucrare a vinului,  printr-o 

licitație europeană dedicată dezvoltării peisajul rural sloven. De când a preluat afacerea 

familiei, Matjaž a extins numărul vițelor de vie plantate și a făcut o serie de investiții și 

îmbunătățiri. A deschis o sală de degustare a vinurilor în vechea cramă, a cumpărat utilaje 

speciale pentru cultivarea ecologică a viei și a modernizat magazinul de vinuri. Prin 

producția ecologică de struguri, a fost sporită calitatea vinurilor și au fost reduse costurile. 

Pentru familie, adaptarea la clienții moderni care doresc și respectă producția locală de 

înaltă calitate este importantă, așadar, prin strategia lor au depășit concurența în ceea ce 

privește calitatea și prețul. Pentru a oferi vinuri cu o valoare adăugată mai mare și pentru 

a se diferenția de concurenții lor, familia Frešer a optat pentru un mediu mai durabil și 

mai ecologic prin producția de vin într-un mod prietenos.

Vinăria își protejează vița de vie prin mijloace naturale precum: cupru, sulf, argilă acidă și 

extracte de coada-calului. Acestea permit viței de vie să-și dezvolte sistemul de apărare 

atrăgând substanțe nutritive din adâncurile pământului. Iarba dintre vii este tunsă doar de 

câteva ori pe an. Prin acest proces vița de vie este forțată să își extragă nutrienții din 

pământ, ceea ce o face, la rândul său, mai rezistentă.

După cum s-a menționat deja, crama are și un magazin de vinuri, care a fost deschis în 

urmă cu câțiva ani. La magazin se găsesc produse din bucătăria autentică Pohorje, produse 

din carne uscată, cum ar fi Pohorje bunka și produse maturate precum salamuri uscate, 

brânzeturi: brânză Pinot Noir, brânză de cărbune, brânză de capră și brânză din semințe 

de dovleac. Mai mult decât atât, în magazin se servesc și gemuri din fructe de casă.

Producție ecologică de struguri și o calitate mai bună a vinului.

Protejarea viței de vie prin mijloace naturale.

O sală de degustare pentru a anima oaspeții și a promova vinul.

Vânzare de produse de la producători locali.

Viticultura ecologică – Wine Frešer
un Tânăr Fermier Inovator

www.freser.si/en
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Pe lângă meniul de calitate, organic și delicios pregătit de un maestru bucătar, 

complexul oferă numeroase oportunități de recreere activă și sport: înot în piscina 

exterioară, volei, tenis de masă, plimbări cu barca și cu bicicletele de apă și 

biciclete pentru ciclism și ecoturism.

Combinație de locuri și sate ecologice unice, proiectate individual;

Opusul unei vieți într-o societate tehnologică foarte dezvoltată, supusă tensiunii și 
stresului constant, satul ecologic unește oamenii care caută o modalitate adecvată 
de a proteja natura și de a atinge echilibrul cu natura;

Clădiri ecologice construite în întregime din piatră, lut și lemn. Materiale de 
construcție ecologice, cât mai aproape de natură;

Satul ecologic Omaya este un complex turistic, nefiind accesibil cu mașina. 
Fiecare mic detaliu este în perfectă armonie cu natura, deoarece totul este realizat 
din materiale naturale;

2 restaurante și un magazin oferă mâncare ecologică de la ferma proprie cu 
circuit închis;

Stimularea turismului și a economiei locale.

Înconjurat de păduri, satul ecologic Omaya este amplasat la poalele râului 

Pirin și a munților Slavyanka, între orașul Gotse Delchev și satul Gayaninovo, 

lângă granița cu Grecia. Locul este plăcut și liniștit, departe din zgomotul și 

tensiunea orașului. Satul este situat pe un teritoriu vast de 500 de decari de 

păduri și pajiști, fiind înconjurat de două lacuri naturale, câteva pâraie și o 

piscină în aer liber.

Clădirile din sat sunt proiectate individual, fiind în total șapte case unice, 

construite în întregime din piatră, lut și lemn. Fiecare dintre ele exprimă 

fantezia creatorului său, ieșită parcă dintr-o poveste fantastică. Clădirile au 

propriul nume, ales pentru a reflecta esența lor – casa magică, casa de basm, 

casa din pădure, casa aer, casa scoică, casa tunelurilor și casa lacului. 

Satul ecologic Omaya este organizat sub forma unui complex turistic, nefiind 

accesibil cu mașina.

Fiecare mic detaliu este în perfectă armonie cu natura și totul este realizat 

din materiale naturale. Pietrele în formă de personajele de basm și monștrii 

sunt combinate cu piscine moderne, înconjurate de șezlonguri confortabile 

și baruri moderne. Complexul are două restaurante care servesc produse 

ecologice de la ferma proprie cu circuit închis – legume, struguri, căpșuni, 

zmeură, mure și carne proaspătă de vânat prinsă local. Oaspeții pot pescui 

în lacurile proprietății și pot solicita gătirea și servirea peștilor în restaurant. 

De asemenea, oaspeții pot face picnicuri în diverse zone dedicate, primind 

coșuri cu mâncare. La barul de la piscină se servesc cocktail-uri și înghețată 

de casă. Produsele preparate local sunt disponibile și în magazinul fermei. 

Satul ecologic Omaya

www.omayavillage.com



Pe lângă meniul de calitate, organic și delicios pregătit de un maestru bucătar, 

complexul oferă numeroase oportunități de recreere activă și sport: înot în piscina 

exterioară, volei, tenis de masă, plimbări cu barca și cu bicicletele de apă și 

biciclete pentru ciclism și ecoturism.

Combinație de locuri și sate ecologice unice, proiectate individual;

Opusul unei vieți într-o societate tehnologică foarte dezvoltată, supusă tensiunii și 
stresului constant, satul ecologic unește oamenii care caută o modalitate adecvată 
de a proteja natura și de a atinge echilibrul cu natura;

Clădiri ecologice construite în întregime din piatră, lut și lemn. Materiale de 
construcție ecologice, cât mai aproape de natură;

Satul ecologic Omaya este un complex turistic, nefiind accesibil cu mașina. 
Fiecare mic detaliu este în perfectă armonie cu natura, deoarece totul este realizat 
din materiale naturale;

2 restaurante și un magazin oferă mâncare ecologică de la ferma proprie cu 
circuit închis;

Stimularea turismului și a economiei locale.

Înconjurat de păduri, satul ecologic Omaya este amplasat la poalele râului 

Pirin și a munților Slavyanka, între orașul Gotse Delchev și satul Gayaninovo, 

lângă granița cu Grecia. Locul este plăcut și liniștit, departe din zgomotul și 

tensiunea orașului. Satul este situat pe un teritoriu vast de 500 de decari de 

păduri și pajiști, fiind înconjurat de două lacuri naturale, câteva pâraie și o 

piscină în aer liber.

Clădirile din sat sunt proiectate individual, fiind în total șapte case unice, 

construite în întregime din piatră, lut și lemn. Fiecare dintre ele exprimă 

fantezia creatorului său, ieșită parcă dintr-o poveste fantastică. Clădirile au 

propriul nume, ales pentru a reflecta esența lor – casa magică, casa de basm, 

casa din pădure, casa aer, casa scoică, casa tunelurilor și casa lacului. 

Satul ecologic Omaya este organizat sub forma unui complex turistic, nefiind 

accesibil cu mașina.

Fiecare mic detaliu este în perfectă armonie cu natura și totul este realizat 

din materiale naturale. Pietrele în formă de personajele de basm și monștrii 

sunt combinate cu piscine moderne, înconjurate de șezlonguri confortabile 

și baruri moderne. Complexul are două restaurante care servesc produse 

ecologice de la ferma proprie cu circuit închis – legume, struguri, căpșuni, 

zmeură, mure și carne proaspătă de vânat prinsă local. Oaspeții pot pescui 

în lacurile proprietății și pot solicita gătirea și servirea peștilor în restaurant. 

De asemenea, oaspeții pot face picnicuri în diverse zone dedicate, primind 

coșuri cu mâncare. La barul de la piscină se servesc cocktail-uri și înghețată 

de casă. Produsele preparate local sunt disponibile și în magazinul fermei. 

Satul ecologic Omaya

www.omayavillage.com



SONNENTOR reprezintă o afacere de succes în cultivarea și comercializarea de 

ierburi și condimente organice într-o regiune austriacă îndepărtată, aproape de granița 

cu Cehia. Compania din Waldviertel este cunoscută la nivel internațional prin 

angajamentul său ecologic foarte ridicat. Prin ambalarea fără plastic, realizarea produselor 

fără ulei de palmier, economii de CO2 și comerțul direct cu fermierii ecologici, 

SONNENTOR reprezintă un model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere 

economic, compania urmează strategia de echilibru a bunului comun, în locul strategiei 

clasice de maximizare a profitului (vezi www.ecogood.org).

Economia circulară este utilizată pe parcursul întregului lanț de producție – soluri 

sănătoase în care plantele au timp să crească până la recoltare, iar reziduurile sunt 

reutilizate în sol.

Diversitate: angajații provin din 10 țări diferite, echipa este condusă în proporție de 55% 

de femei, persoanele cu handicap, șomerii și pensionarii își pot găsi un loc de muncă la 

SONNENTOR. Aceștia sunt de obicei, ghizi pentru vizitatorii fermei și a zonelor de 

producție.

Compania colaborează cu parteneri din România, Kosovo, Germania, Grecia, Portugalia 

și Albania.

SONNENTOR vinde produse în propriile magazine (până acum Austria și Germania) și 

oferă un sistem de franciză (de exemplu, în farmacii). Compania deține de asemenea, un 

magazin online și publică o revistă pentru clienți și apropiați. SONNENTOR a fost 

premiată pentru produsele sociale, economice și, desigur, ecologice, pe care le oferă.

O altă idee inovativă reprezintă Caravanele Ecologice "LAND-LOFTS", acestea fiind 

disponibile pentru cei care doresc să viziteze și să rămână peste noapte în grădinile cu 

plante medicinale.

Ambalaje fără plastic, produse fără ulei de palmier, economii neutre în 

CO2 și comerțul direct cu fermierii ecologici, fac din SONNENTOR un 

model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere economic, 

compania urmează strategia de echilibru a bunului comun, în locul 

strategiei clasice de maximizare a profitului (vezi www.ecogood.org).

Economia circulară este utilizată pe parcursul întregului lanț de 

producție – soluri sănătoase în care plantele au timp să crească până la 

recoltare, iar reziduurile sunt reutilizate în sol.

SONNENTOR

www.sonnentor.com



SONNENTOR reprezintă o afacere de succes în cultivarea și comercializarea de 

ierburi și condimente organice într-o regiune austriacă îndepărtată, aproape de granița 

cu Cehia. Compania din Waldviertel este cunoscută la nivel internațional prin 

angajamentul său ecologic foarte ridicat. Prin ambalarea fără plastic, realizarea produselor 

fără ulei de palmier, economii de CO2 și comerțul direct cu fermierii ecologici, 

SONNENTOR reprezintă un model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere 

economic, compania urmează strategia de echilibru a bunului comun, în locul strategiei 

clasice de maximizare a profitului (vezi www.ecogood.org).

Economia circulară este utilizată pe parcursul întregului lanț de producție – soluri 

sănătoase în care plantele au timp să crească până la recoltare, iar reziduurile sunt 

reutilizate în sol.

Diversitate: angajații provin din 10 țări diferite, echipa este condusă în proporție de 55% 

de femei, persoanele cu handicap, șomerii și pensionarii își pot găsi un loc de muncă la 

SONNENTOR. Aceștia sunt de obicei, ghizi pentru vizitatorii fermei și a zonelor de 

producție.

Compania colaborează cu parteneri din România, Kosovo, Germania, Grecia, Portugalia 

și Albania.

SONNENTOR vinde produse în propriile magazine (până acum Austria și Germania) și 

oferă un sistem de franciză (de exemplu, în farmacii). Compania deține de asemenea, un 

magazin online și publică o revistă pentru clienți și apropiați. SONNENTOR a fost 

premiată pentru produsele sociale, economice și, desigur, ecologice, pe care le oferă.

O altă idee inovativă reprezintă Caravanele Ecologice "LAND-LOFTS", acestea fiind 

disponibile pentru cei care doresc să viziteze și să rămână peste noapte în grădinile cu 

plante medicinale.

Ambalaje fără plastic, produse fără ulei de palmier, economii neutre în 

CO2 și comerțul direct cu fermierii ecologici, fac din SONNENTOR un 

model de urmat pentru alte companii. Din punct de vedere economic, 

compania urmează strategia de echilibru a bunului comun, în locul 

strategiei clasice de maximizare a profitului (vezi www.ecogood.org).

Economia circulară este utilizată pe parcursul întregului lanț de 

producție – soluri sănătoase în care plantele au timp să crească până la 

recoltare, iar reziduurile sunt reutilizate în sol.

SONNENTOR

www.sonnentor.com



Soluția demonstrează:

       Inovația socială – soluția implică 

activ proprietari, producători, 

meșteșugari și alți localnici printr-o 

abordare strategică. Scopul: un sat 

primitor care valorifică valoarea 

turistică a locuințelor și produselor 

locale.

       Inovația digitală – combină 

întreaga ofertă turistică a satului 

(cazare, produse, activități, tradiții…) 

printr-o platformă online.

       Inovare în afaceri – creează noi 

locuri de muncă și oportunități 

antreprenoriale, prin atragerea turiștilor 

spre experiențe locale autentice – 

bazându-se pe activele locale.

       Soluția este ușor transferabilă și a 

fost deja replicată de alte sate din Italia, 

Bosnia Herţegovina, Croaţia şi Albania.

„Albergo diffuso” oferă o serie de spații de cazare, activități și produse locale 

pentru turiști, prin intermediul unei platforme online. Proiectul este implementat 

în Sauris/Zahre - Italia.

„Hotelul împrăștiat” este o soluție care transformă o serie de locuințe locale în 

spații de cazare pentru turiști. Printr-o strategie comună de marketing și o 

platformă de rezervare online, scopul este de a prezenta o ofertă coerentă, 

asemănătoare unui hotel, dar unde camerele sunt disponibile oriunde în sat. 

Camerele din hotelul împrăștiat sunt disponibile pe tot parcursul anului, oferind 

turiștilor o experiență locală autentică, trăind ca localnicii și locuind în casele 

tradiționale ale satului.

Abordarea hotelului împrăștiat este de a 

direcționa utilizatorii către ferma locală, 

produse artizanale locale, alimente și alte 

activități turistice disponibile în sat. Sunt 

prezentate povești și tradiții locale, acestea 

oferind o experiență modernă şi atractivă.

Soluția este inteligentă deoarece este 

încurajată implicarea comunității, creând o 

nouă viziune a sătenilor, construind și 

valorificând patrimoniul local (atât în   ceea 

ce privește spațiul de cazare cât și 

producătorii), acestea fiind combinate cu 

posibilităţile oferite de tehnologiile online 

pt marketing și rezervări.

Soluția creează un sistem win-win 

(câștig-câștig), generând beneficii pentru diferite categorii de rezidenți, de la 

proprietarii de case la afacerile locale și contribuind la îmbunătățirea serviciilor 

locale. Hotelul împrăștiat creează și oportunități de afaceri pentru regenerarea 

locuințelor locale.

Albergo 
diffuso

www.albergodiffusosauris.com
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Mai mult decât atât, organizația este implicată în Turismul de Afaceri, fiind 

responsabilă pentru gestionarea licitațiilor, găzduirea de conferințe, întâlniri, 

evenimente etc. și marketing de vacanțe în întreaga țară.

Alți factori cheie ai modelului său de afaceri sunt:

Fáilte Ireland a construit departamente dedicate:

- Dezvoltare comercială - sprijină crearea de programe noi oferind acces la 

produse, instrumente de vânzări și traininguri pentru dezvoltarea afacerilor în 

concordanță cu nevoile pieței.

- Cercetare - furnizează statistici și informații despre consumatori din industria 

turismului

- Finanțare - sprijină investiția totală a organizaților în proiecte de capital 

turistic prin strategia de investiții irlandeză,  

(https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/
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turism și alți furnizori astfel încât să se asigure că produsele lor sunt promovate 

la nivel internațional.

- Asigurarea calității bazată pe Cadrul Național de Asigurare a Calității (NQAF) 

care urmărește să ofere consumatorilor standarde de încredere a serviciilor.
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irlandez prin contribuții în domeniile socio-economic, cultural și de mediu. Organizația 

colaborează cu Guvernul Irlandez, agenţii naționale, autorităţi locale şi reprezentanţi a-i 
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     Crearea de planuri și rețele de dezvoltare a destinației turistice;

     Investiții în infrastructură, activități și atracții pentru vizitatori, evenimente și 

festivaluri;

     Furnizarea de informații despre consumatori și cumpărători;

     Oferirea de programe de mentorat și de formare pentru sprijinirea afacerilor;

     Dezvoltarea de platforme online pentru a sprijini afacerile din turism.
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„Un freelancer, poate lucra de aici, își poate obține nivelul de energie, se bucură 

de o alimentație sănătoasă și, astfel, contribuie la nașterea ideilor și proiectelor cu 

viziune pe termen lung. Companiile pot oferi echipelor lor experiențe unice, 

într-o zonă sălbatică în care WWF desfășoară proiecte de conservare. Aceste 

locuri pot fi cea mai bună sursă de inspirație pentru sustenabilitate și inovare în 

afaceri”, declară Orieta Hulea, director WWF România.

Campusul WeWilder va fi format din trei case de lemn numite Chilii și un spațiu 

central numit Zâna, care găzduiește o zonă de co-working, o bucătărie comună și 

o bibliotecă. Casele din lemn au o zonă de gătit și un spațiu de lucru, astfel încât 

una sau două persoane să poată să lucrează fără a intra în contact cu alte persoane.

Spațiul urmează filozofia arhitecturii invizibile, ceea ce înseamnă că clădirile vor 

fi integrate în peisajul natural atât ca aspect cât și prin materialele de construcție. 

Mai mult decât atât, fațada de sticlă va oferi vizitatorilor priveliști uimitoare ale 

Munților Tarcu.

WeWilder este situat într-o grădină înconjurată de copaci, care va fi transformată 

de arhitectul peisagist Tiberiu Chereches. Pe lângă plantarea arțarilor, a frasinilor 

și a unei păduri de mesteacăn în miniatură lângă fiecare casă, va fi și o pădure 

mixtă lângă clădirea principală, Zâna. 

De asemenea, complexul va deține o grădină de legume, precum și un loc dedicat 

învățării cositului tradițional, care este esențial pentru biodiversitatea pășunilor, 

susține WWF.

Campusul WeWilder aflat în construcție, este completat de o rețea de case 

tradiționale din piatră, renovate de sătenii, care deja primesc oaspeți. Alt element 

inovativ este cabana MuMA - o „casă mică” construită într-o livadă locală, care 

a fost nominalizată anul acesta pentru Beta - bienala de arhitectura din Timișoara. 

În zonă, localnicii oferă deja mâncăruri locale și experiențe în natură turiștilor. 

WeWilder este un prototip al WWF Panda Labs, dezvoltat ca răspuns la 

necesitatea comunității rurale de a se dezvolta substanţial şi în mod durabil. 

WeWilder își propune să fie un exemplu în ceea ce privește arhitectura verde și un 

model de implementare a unei microeconomii verzi și participative.

WEWILDER
WeWilder este un prototip WWF Panda 

Labs, care oferă experiențe de pionierat  

în sălbăticie, dezvoltate de WWF 

România în colaborare cu Asociația 

Locală Bison Hilllock, REWILDING 

EUROPE și Compania Europeană de 

Safari. WeWilder funcționează ca o 

întreprindere socială prin parteneriate cu 

WWF România și membrii comunității 

locale. WeWilder este un spațiu de în 

care munca, dedicarea și creativitatea se 

combină într-un echilibru perfect. 

Societatea este situată în inima satului 

Armeniș, Caraș-Severin, din România, 

unde zimbrii sunt în libertate, în mijlocul 

naturii. Această inițiativă îi ajută pe 

turiști să descopere natura, învățând, 

lucrând și trăind sustenabil într-un 

campus de case locale. Misiunea 

WeWilder este de a găsi soluții cât mai 

naturale pentru un viitor mai bun pentru 

localnici și comunitate, în mod durabil. 

De asemenea, WeWilder susține 

biodiversitatea într-una dintre cele mai mari zone sălbatice ale Europei. WWF, 

împreună cu comunitatea locală din micul sat Armeniș și câțiva inovatori în 

arhitectura durabilă, au pus bazele WeWilder - primul hub rural din România. 

Campusul rural din Armeniș, din sud-vestul munților Carpați, își propune să fie 

un loc de întâlnire pentru freelanceri, echipe de lucru, artiști, antreprenori și 

localnici. Zona aleasă pentru acest proiect oferă și vizitatorilor șansa de a 

descoperi fauna sălbatică a României: Armeniș este locul în care zimbrii au fost 

reintroduși in Munții Tarcu, prin inițiativa WWF România în colaborare cu 

Rewilding Europe. Peste 60 de zimbri trăiesc în prezent liberi în Carpații 

Meridionali. „Viziunea noastră pentru WeWilder este să creăm un centru de 

inovare antreprenorială pentru natură.”

www.wewilder.com
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Se dorește, de asemenea, creșterea turismului de calitate, prin sprijinirea unor 

forme alternative de turism, prin promovarea patrimoniului cultural, a frumuseții 

naturale a insulei, precum și a produselor locale. Comunitatea locală este foarte 

puternică cu a identitate locală bine păstrată, formată din diverse asociaţii locale şi 

organizații. Prin participarea la proiectul Smart Rural 21 reprezentanții insulei 

speră să obțină idei noi și inspirație pentru dezvoltarea unui plan strategic pentru

implementarea abordărilor inteligente ale satului.” Grupul de Acțiune Locală din 

insulele Attica, primarul insulei și Universitatea Agricolă din Atena (AUA)

sunt principalii actori implicați activ în prima etapă a procesului de dezvoltare a 

strategiei Smart Village pentru satul preselectat, insula Kythera, din Grecia, în 

contextul acțiunii pregătitoare privind zonele rurale inteligente al proiectului 

secolului XXI.

Procesul a fost inițiat de GAL-ul Insulelor Attica, care a sprijinit satul Kythera în 

timpul fazei de depunere, pentru a deveni un sat inteligent preselectat. GAL-ul din 

Attica este o rețea de cooperare a municipalităților din unitatea regională a 

insulelor Attica. Este format din opt (8) municipii insulare din Regiunea Attica și 

alte douăsprezece (12) asociații locale (reprezentând pescuitul, sectorul agricol, 

cultural, turistic). Are un interes puternic pentru satele inteligente, fiind partener în 

proiectul LEADER TNC pe „sate inteligente” și membru activ a Rețelei Smart 

Village. Domnul Eustratios Charchalakis, primarul din Kythera și președinte al 

Comitetului de Management al Programului LEADER/CLLD din insulele Attica, 

a susținut cu entuziasm procesul și este implicat activ în dezvoltarea strategiei 

satului inteligent. În plus, insula primește sprijin pentru dezvoltarea și 

implementarea strategiei de sat inteligent de la membri ai echipei naționale de 

experți din Grecia, AUA care fac, de asemenea, parte din echipa de coordonare. 

Experții naționali nominalizați în proiectui Smart Rural au legături directe de 

familie în Kythera și un angajament puternic de a sprijini dezvoltarea inteligentă 

a satului. AUA contribuie la dezvoltarea strategiei satului inteligent sprijinind 

pregătirea acesteia. Strategia insulei Kythera presupune identificarea și 

mobilizarea expertizei de specialitate la nevoie și identificarea instrumentelor și 

metodelor inovatoare pentru dezvoltarea strategiei, după cum este necesar.

Insula Kythera din Grecia, cunoscută și sub numele de Tsirigo de către localnici, 

se află la răscrucea a 3 mări și este cunoscută drept locul de naștere al Zeiței 

Afrodita. Insula este una dintre cele mai mari insule din Grecia și se caracterizează 

printr-un mare număr de aşezări mici, cu o populaţie totală de aproximativ 4000 

de persoane. Obiectivul insulei este să mențină tineretul în zonă, prin crearea unor 

condiții adecvate pentru ca tinerii să trăiască și să lucreze pe insulă. Economia 

locală este bazată preponderent pe turism și agricultură dar și pe alte domenii 

precum meserii și servicii, inclusiv educație și sănătate. Este promovată 

durabilitatea agriculturii și a mediului pe insulă prin introducerea de noi 

tehnologii. Scopul este de a spori producția de produse locale, în principal 

producția de ulei de măsline, miere, precum și plante aromatice și medicinale, 

cât și  promovarea și conservarea peisajelor, ecosistemelor și biodiversității din 

Kythera.

STRATEGIA SMART VILLAGE
INSULA KYTHERA

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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Enagron Cretan Ecoturism Village este un spațiu hotelier deosebit, care 

oferă un mediu ospitalier și tradițional cretic, combinat cu înalte standarde 

de cazare, bucătărie tradițională autentică și multă natură. Activitățile 

propuse acoperă o gamă largă; de exemplu, lecții de gătit tradițional, 

fabricarea pâinii și a brânzei, sau excursii și drumeții. 

Complexul cultivă 60 de acri de măslini, viță de vie, plante și pomi fructiferi, 

multe soiuri de fructe și legume și zeci de plante și ierburi aromatice, fără 

îngrășăminte și substanțe chimice. 

Produse precum laptele, ouăle, carnea provin de la animalele din fermă. 

Vizitatorii pot lua parte la muls, la prepararea brânzei și la gătit. Ei pot de 

asemenea, să facă drumeții prin poteci sau plimbări cu măgari și ponei.

Atât ecoturismul, cât și turismul rural urmează principiile dezvoltării 

durabile, promovarea, sprijinirea, protecția și managementul mediului, 

respectarea comunității locale și susținerea economiei acesteia, sensibilizarea 

și promovarea educației și participarea energică a vizitatorilor. 

În special, dezvoltarea rurală înseamnă încurajarea competitivității în 

agricultură și silvicultură, asigurând managementul durabil al resurselor 

naturale, dezvoltarea economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 

și menținerea locului de muncă.

Respectul și creșterea biodiversității

Îmbunătățirea și salvarea teritorialului geografic și faunistic

Cooperare cu organismele locale la diferite niveluri și sectoare

Stimularea turismului și a economiei locale prin potenţialul existent

Eco-turism în satul
Enagron

www.enagron.gr
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propuse acoperă o gamă largă; de exemplu, lecții de gătit tradițional, 

fabricarea pâinii și a brânzei, sau excursii și drumeții. 

Complexul cultivă 60 de acri de măslini, viță de vie, plante și pomi fructiferi, 

multe soiuri de fructe și legume și zeci de plante și ierburi aromatice, fără 

îngrășăminte și substanțe chimice. 

Produse precum laptele, ouăle, carnea provin de la animalele din fermă. 

Vizitatorii pot lua parte la muls, la prepararea brânzei și la gătit. Ei pot de 

asemenea, să facă drumeții prin poteci sau plimbări cu măgari și ponei.

Atât ecoturismul, cât și turismul rural urmează principiile dezvoltării 

durabile, promovarea, sprijinirea, protecția și managementul mediului, 

respectarea comunității locale și susținerea economiei acesteia, sensibilizarea 

și promovarea educației și participarea energică a vizitatorilor. 

În special, dezvoltarea rurală înseamnă încurajarea competitivității în 

agricultură și silvicultură, asigurând managementul durabil al resurselor 

naturale, dezvoltarea economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 

și menținerea locului de muncă.

Respectul și creșterea biodiversității

Îmbunătățirea și salvarea teritorialului geografic și faunistic

Cooperare cu organismele locale la diferite niveluri și sectoare

Stimularea turismului și a economiei locale prin potenţialul existent
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Membră, din 2006, a Asociației Meșterilor Populari din Moldova, Ionela Lungu 

este un artist popular ceramist recunoscut în țară și peste hotare.

Activitatea sa creativă – are la activ multe participări și expoziții la târguri 

meșteșugărești, de turism – o împletește, de mai mulți ani, și cu împărtășirea 

celor mici din arta pe care o stăpânește. Fire volubilă, lucrul cu elevii o 

entuziasmează. Dă, dar și primește în același timp, energie. Una creatoare, 

menită să izvorască și să bucure ochii și inimile celor din jur.

De ceva timp, Ionela Lungu a început o colaborare cu Școala Populară de Artă 

Piatra-Neamț, din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” 

Neamț. Activitatea sa din cadrul catedrei de Artă Populară este gândită astfel 

încât să fie acoperite un număr cât mai mare de școli din zona Târgu Neamț.

„Pentru că domeniul meu este acela de a modela lutul – în special modelez 

figurine din lut ce întruchipează personaje din lumea lui Ion Creangă –, atunci 

și în cadrul acestor ateliere mă voi baza pe modelarea figurinelor, dar nu numai. 

La fiecare oră de curs aloc timp și pentru discuții cu copiii despre portul nostru 

popular, despre confecționarea opincilor, a măștilor tradiționale sau a țesutului 

în gherghef.” Pe Ionela Lungu o puteți găsi zilnic, meșteșugind sau dialogând 

în cadru organizat sau nu, cu elevi sau cu maturi în Târgu Neamț. Pe la școli, 

pe la atelierul propriu, oriunde se află e gata oricând să vorbească despre lumea 

meșteșugitului în lut.

„Lucrul cu copiii îmi este cel mai aproape de suflet, mai ales pentru că am 

posibilitatea să transmit acestora ceea ce cunosc eu despre tradiții și arta 

populară, știind că trăim în vremuri grăbite, când totul pare pe fugă.” 

(Ionela Lungu). Pe lângă arta populară, Ionela Lungu este blogger la Povești 

de pe Ozana (http://ionelalungu.ro), fotograf, soție și femeie împlinită.

Un om fascinant, un om frumos de la suflet la trup, în ale cărui povești și 

cuvinte că oamenii par a fi din altă lume.

Utilizarea materialelor și a patrimoniului local

Cooperare între sectoare (școală, învățământ, turism, patrimoniu local)

Promovarea tradițională a proceselor și produselor

Zero deșeuri pentru a conserva resursele naturale și a reduce poluarea 

   în procesele de extracție sau fabricație.

Fără substanțe nocive pentru oameni

Povești și legende digitale

Ionela Lungu
– Meșteșugar ceramist

http://ionelalungu.ro
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Smart-Village-Project

www.smart-village-project.com

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.
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