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W celu większej liczby informacji zapraszamy na stronę projektu: https://cultourdesign.erasmusplus.website/  

 oraz na naszego FB https://www.facebook.com/cultourdesign  

O projekcie…  Kim jesteśmy…  

Pracujemy nad materiałami… 

 Ostatnie wiadomości…  

Stay tuned!!!  

Pozostań z nami!!! 

Projekt ten ma na celu wspieranie dorosłych, głównie z 

obszarów wiejskich, którzy szukają możliwości 

zatrudnienia w branży turystyki kulturowej, aby stać się 

cyfrowo silnymi i chronić swoją lokalną turystykę poprzez 

nowatorskie środki cyfrowe. 

Partnerstwo tworzy 7 podmiotów z różnych części 

Europy – z różnymi kompetencjami i 

doświadczeniami. Są to: 

P1 – INCDT(Romania) 

P2 – INNETICA 

P3 – KOMICHA 

P4 – INNOPOLIS 

P5 – DIGICULT 

P6 – HEARTHANDS SOLUTIONS 

P7 - IRSIE 

 

PODRĘCZNIK 1: Turystyka kulturowa w Europie – trendy po 

pandemii covid 

PODRĘCZNIK 2 : Narzędzia cyfrowe w turystyce: wskazówki na 

temat promocji turystyki kulturowej z wykorzystaniem technologii 

ICT 

PODRĘCZNIK 3: Umiejętności hybrydowe w turystyce kulturowej: 

myślenie cyfrowe, adaptacje, umiejętności miękkie w kontekście 

zawodów związanych z turystyką 

PODRĘCZNIK 4: Wdrażanie cyfrowych rozwiązań w turystyce 

kulturowej: przykłady udanych cyfrowych przewodników 

turystycznych 

W dniu 24 października 2022 roku w Saragossie 

odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie 

projektu zorganizowane przez INNETICA. Spotkanie 

zgromadziło członków konsorcjum z Rumunii, Cypru, 

Grecji, Polski i oczywiście Hiszpanii. 

Głównymi tematami dyskusji podczas spotkania były: 

1) Dotychczasowe działania oraz zadania 

oczekujące na realizację wraz z odpowiednimi 

danymi; 

2) Omówiono definicję drugiego rezultatu projektu, 

polegającego na stworzeniu Wirtualnego Asystenta, 

w którym użytkownicy będą mogli stworzyć 

internetowy przewodnik turystyczny o określonej 

tematyce i dedykowany różnym grupom docelowym; 

3) Na koniec omówiono zadania związane z 

upowszechnianiem i promocją projektu oraz terminy 

i miejsca kolejnych przyszłych spotkań. 

Kolejne zaplanowane spotkania projektowe:  

1. Online- 5 grudnia 2022 

2. W Polsce – w kwietniu 2023 
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