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BenchTour
Benchlearning w sektorze turystycznym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
BenchTour jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci –
Transfer Innowacji. Jego celem jest usprawnienie procesu uczenia sie w małych i
średnich przedsiębiorstwach (MŚP) bazując na motywacji i aktywnym uczestnictwie, przy
wykorzystaniu metody Bench-effect. Wspomniana metoda przetestowana została na
innych sektorach gospodarki i pozwoliła osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Teraz, w
ramach projektu BenchTour, chcemy wykorzystać Bench-effect w sektorze turystycznym.
Obecnie po upływie 10 miesięcy realizacji projektu (wrzesień 2009 – czerwiec 2010),
moŜna stwierdzić, Ŝe projekcie Ŝe udało się podjąć istotne kroki ku wyznaczonym
uprzednio celom. Jest to rezultat synergicznej pracy 8 partnerów z 5 krajów
współpracujących w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.
W celu znalezienia mocnych stron sektora turystycznego, w kaŜdym z regionów objętych
analizą Niemczech, Polsce, Włoszech i w Rumunii przeprowadzona została juŜ analiza
aktualnego stanu rozwoju gospodarczego w sektorze turystycznym.
Na podstawie stworzonego raportu, partnerzy zdecydowali się na objęcie dalszą analizą
obszarów turystyki związanych z naturą i kulturą, szczególnie podmiotów świadczących
usługi noclegowe i gastronomiczne. W sektorze zakwaterowania, zwrócono uwagę na
dodatkową ofertę, taką jak jak wynajem rowerów, hiking, programy kulturalne, wczasy na
wsi, etc.
Zbieranie informacji i ustanawianie standardów oceny (benchmarks)
PoniewaŜ region Toskanii we Włoszech moŜe być uznany za obszar wysoko rozwinięty
turystycznie, partner z Włoch (Pixel) we współpracy z partnerem z Hiszpanii (Florida
Centre de Formacio) zdefiniował standardy oceny podmiotów turystycznych na podstawie
przeprowadzonych ankiet wśród tych podmiotów. Dodatkowo, w czasie
przeprowadzanych badań, zgromadzono zbiór dobrych praktyk zidentyfikowanych wśród
przedsiębiorstw. Standardy oceny pozwalają na zdefiniowanie spójnych, mierzalnych
czynników sukcesu, w wymiarze marketingowym, współpracy z otoczeniem, chęci
podnoszenia kwalifikacji w obszarze np. zarządzania, ale i ilościowych takich jak
przychody, ilość miejsc noclegowych, itp.
Zidentyfikowane standardy oceny uŜyte będą przez
niemieckie, polskie i rumuńskie przedsiębiorstwa do
samodzielnej oceny poziomu rozwoju
.
Przyszłe kroki
MŚP z Niemiec, Polski i Rumunii będą
mieć moŜliwość do wzięcia udziału we
wdroŜeniu metody bench-effect!

Przedsiębiorstwa będą mieć moŜliwość skorzystania z programów szkoleniowych,
seminariów, warsztatów, doradztwa dedykowanego zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Dodatkowo, szkolenia będą mogły być przeprowadzane indywidualnie lub grupowo.
Szczegółowe informacje prezentowane będą indywidualnie lub w trakcie krótkiego
warsztatu. Firmy sektora MŚP swoje zainteresowanie będą mogły wyrazić poprzez list
intencyjny, co następnie pozwoli na włączenie do prowadzonych analiz. Interpretacje
wyników oparte będą na standardach oceny stworzonych na bazie Toskanii.
Zidentyfikowane mocne i słabe strony będą poddane dalszej analizie SWOT z
współudziałem przedstawicieli firm. Analiza SWOT będzie punktem wyjścia do stworzenia
indywidualnego programu treningowego usprawniającego działanie MŚP.
Opierając się na porównaniach w stosunku do wypracowanych standardów oceny,
przedsiębiorstwa otrzymają szkolenia dostosowane do potrzeb. Przedsiębiorstwa będą
zaangaŜowane w cały proces trwający przynajmniej rok, w róŜnych fazach takich jak:
• szkolenia,
• część refleksyjną (moderowaną przez tutora),
• wymianę doświadczeń z partnerami z róŜnych krajów.
W czasie szkolenia uczestnicy ustanowią dla siebie i swoich przedsiębiorstw realistyczne
cele oraz terminy ich osiągnięcia. DąŜąc do ich osiągnięcia, poprzez wykorzystanie treści
szkoleniowych oraz poprzez refleksję nad osiągnięciami, sukcesami i poraŜkami, metoda
Bench-efekt przyczyni się do zaimplementowania świadomego, ustawicznego procesu
uczenia w swoim miejscu pracy.
Na obecnym etapie realizacji projektu, kaŜdy z partnerów przygotowuje listę MŚP
mogących uczestniczyć w procesie szkolenia i poprawy kwalifikacji.
Więcej szczegółów na temat projektu oraz przyszłych działań znaleźć moŜna pod
adresem: www.benchtour.eu. Na stronie projektu w dziale Download zamieszczono wiele
interesujących materiałów.
Pragniemy regularnie informować o postępach projektu za pomocą Biuletynu
moŜliwościach wzięcia udziału w szkoleniach
informacyjnego, jak równieŜ o
organizowanych w ramach projektu BenchTour.
Bardzo prosimy o kierowanie pytań bądź komentarzy na odpowiadający danemu krajowi
adres email.
Łącząc pozdrowienia,
Zespół projektu BenchTour
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (DE), project coordinator
Kontakt: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@integra2010.de
Landestourismusverband Brandenburg e. V. (DE)
Kontakt: Peter Krause, Email: krause@ltv-brandenburg.de
Pixel Associazione (IT)
Kontakt: Lorenzo Martellini, Email: lorenzo@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (PL)
Kontakt: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
CASE-Doradcy Ltd. (PL),
Kontakt: Justyna Gac, Email: Justyna.Gac@case.com.pl
Biuletyn powstał w wyniku projektu
Bucovina Tourism Association (RO)
zrealizowanego przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu
Kontakt: Otilia-Maria Albu, aptbucovina@hotmail.com
„Uczenie się przez całe Ŝycie”).
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center, RO
Biuletyn odzwierciedla jedynie stanowisko
autora i Komisja Europejska ani Narodowa
Kontakt: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV (ES)
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
Kontakt: Inma Mora, Email: imora@florida-uni.es
oraz za sposób wykorzystania zawartych w
niej informacji.

