BenchTour
Benchlearning w sektorze turystycznym
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Turystyka w krajach UE stanowi znaczący i rozwijający się sektor gospodarki. Dane statystyczne z
2008 opublikowane przez EUROSTAT podają, że w 2006 roku blisko 2 miliony przedsiębiorstw
działały na europejskim rynku turystycznym. W ten sposób, gospodarka turystyczna wygenerowała
około 4% PKB i dała zatrudnienie ok. 8 mln ludzi. Fakt ten podkreśla ogromne znaczenie sektora
turystycznego w gospodarce UE.
Mimo pozytywnej strony tego stanu rzeczy, w sektorze turystycznym zdominowanym przez małe i
średnie przedsiębiorstwa, tym bardziej widnieją potrzeby podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i
zatrudnionych w turystyce.
Słowo „Bench” ma swoje odniesienie do metody „Bench-effect”, która została opracowana w ramach
projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Metoda stanowi efektywny proces wspomagający proces
uczenia. Narzędzie stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) opiera się na
motywacji, udziale, uczeniu się i procesie zmian. Pozytywne wyniki testu niniejszej metody wskazują,
że może zostać ona z powodzeniem wdrożona w sektorze turystycznym za pomocą projektu „Benchtour”.
W szczególności projekt ma na celu:
- wzmocnienie świadomości pracowników MŚP w zakresie samokształcenia,
- wzmacnianie motywacji i kreatywności przedsiębiorców i własnych pracowników,
- wzmocnienie współpracy pomiędzy MŚP,
- promocja zarządzania strategicznego w MŚP,
- zwiększenie wpływu pracowników na proces zmian w przedsiębiorstwie,
- utworzenie zrównoważonego i trwałego środowiska dla nauki w miejscu pracy.
Projekt realizowany jest przez ośmiu partnerów z Niemiec, Polski, Włoch, Rumunii i Hiszpanii:
Niemcy
Koordynator Projektu
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost
Osoba kontaktowa: Anette Deharde-Rau
e-mail: adeharde@integra2010.de
Landestourismusverband Brandenburg e. V.
Osoba kontaktowa: Peter Krause
e-mail: krause@ltv-brandenburg.de
Włochy
Pixel Associazione
Osoba kontaktowa: Francesco Serrini
e-mail: francesco@pixel-online.net
Polska
University of Information Technology and Management in Rzeszow
Osoba kontaktowa: Dr. Maciej Piotrowski
e-mail: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
CASE-Doradcy Ltd.
Osoba kontaktowa: Justyna Gac
e-mail: Justyna.Gac@case.com.pl

Rumunia
Bucovina Tourism Association
Osoba kontaktowa : Otilia-Maria Albu
e-mail: aptbucovina@hotmail.com
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center, RO
Osoba kontaktowa: Domnica Cotet
e-mail: domnica.cotet@cidaf.ro
Hiszpania:
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV
Osoba kontaktowa: Inma Mora
e-mail: imora@florida-uni.es
“Bench-tour”, którego czas realizacji wynosi 2 lata (wrzesień 2009 – wrzesień 2011) jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer
Innowacji.
Strona internetowa poświęcona projektowi dostępna jest pod adresem: www.benchtour.eu Na stronie
mają Państwo możliwość wymiany informacji na temat realizowanych działań w projekcie. W
późniejszym czasie będą mieli Państwo możliwość pobierania materiałów związanych z projektem, jak
również zgłosić swoje potrzeby szkoleniowe.
Za pomocą naszego elektronicznego biuletynu chcielibyśmy również informować Państwa o bieżących
działaniach w projekcie.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Z pozdrowieniami,
Zespół Bench-Tour

