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CERCETARE

Proiectul „Smart Village” se bazează pe o abordare inovatoare de predare și are ca rezultate un studiu de cercetare a 
nevoilor de învățare, patru manuale, un set de materiale de instruire, o platformă de e-learning și o aplicație pentru 
telefonul mobil, ca instrumente pentru dobândirea competențelor antreprenoriale în turismul rural, pentru vârstnici. 
Platforma proiectului și comunitatea dedicată asigură comunicarea permanentă și resursele necesare pentru 
grupul-țintă. Pe măsură ce situația post pandemie se îmbunătățește, se așteaptă ca turismul să joace un rol mai 
important în stimularea consumului și în revigorarea economiei. Deoarece călătoriile au fost reduse în timpul 
pandemiei, turismul rural intern a atras mai mulți turiști, în condițiile în care oamenii optează pentru o alternativă 
mai sănătoasă și mai aproape de natură.

Proiectul Smart Village a creat instrumentele necesare pentru dezvoltarea turismului rural, post pandemie, 
transformând locuri mai puțin cunoscute și zone izolate în destinații turistice durabile, lucrând îndeaproape cu 
localnicii pentru a redescoperi și valorifica tradițiile și patrimoniul cultural pentru dezvoltarea socio-economică 
locală. Vă prezentăm un pachet de materiale de instruire care vă pot ajuta să puneți bazele unei mici afaceri în 
turism, în zona rurală.

CARTEA ALBĂ PRIVIND CONCEPTELE DE SAT INTELIGENT, 
INOVARE DIGITALĂ ȘI SOCIALĂ, ECONOMIE CIRCULARĂ, NECESARE 
ÎN TURISM RURAL.

Cartea Albă este rezultatul unei cercetări cuprinzătoare la nivel național, cuprinzând sondaje și analiza datelor 
statistice și a publicațiilor existente, precum și politici naționale și europene, pe următoarele teme: 
Analiza nevoilor educaționale în domeniul alfabetizării digitale; Analiza demografică privind persoanele în vârstă și 
nevoile acestora; Analiza mediului de business: definirea existenței IMM-urilor, a microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor comunitare și a întreprinderilor sociale; Competențe pentru înființarea de întreprinderi privind 
turismul rural; Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi adresat țintelor defavorizate, în vederea elaborării 
raportului de țară.
Cercetarea a fost realizată în cele șapte țări implicate în proiect (Belgia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, România, 
Slovenia), în ceea ce privește nevoile de formare ale populației vârstnice pe principalele teme ale inițiativei Smart 
Village: sat inteligent, digital, inovare socială și economie circulară.
Acesta include o secțiune cu rezultatele cercetării documentare și o secțiune cu rezultatele cercetării prin sondaj. 
Cercetarea documentară se concentrează pe situația observată la nivel regional și național în ceea ce privește 
dezvoltarea rurală, întreprinderile rurale, oportunitățile educaționale existente și necesare pentru adulți și vârstnici. 
Cercetarea prin sondaj a implicat adulți, persoane în vârstă și părți interesate din zonele rurale.

POVESTEA PROIECTULUI 

SMART VILLAGE
Educația pe tot parcursul vieții este o prioritate pentru noi: cu fiecare nou proiect, contribuim la extinderea ofertei 
de programe de perfecționare și cursuri pe diferite teme relevante pentru dezvoltarea regiunilor Europei. 
Misiunea noastră, prin proiectul Smart Village, este de a oferi instrumentele necesare celor care doresc să înceapă o 
afacere în turism, în special în zona rurală, și să devină, astfel, "ambasadori" ai comunității locale. Promovăm un 
model de business bazat pe economie circulară și inovare socială. Credem că acest proiect este o oportunitate pentru 
vârstnici de a rămâne activi în comunitate, poate fi un stimulent pentru reconversie profesională sau, pur și simplu, 
o sursă de inspirație pentru cei ce doresc să fie antreprenori în turism, la scară mică, într-o zonă rurală. 
Proiectul „Smart Village – Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială” 
se derulează prin intermediul programului european Erasmus+, Acțiunea-cheie 2 „Cooperare pentru inovare și 
schimb de bune practici”, subacțiunea „Parteneriate Strategice pentru educația adulților”. Perioada de implementare 
a proiectului este septembrie 2020 –  decembrie 2022. Publicul țintă este format pe de o parte din adulți cu vârsta 
de peste 50 de ani, în special locuitori ai zonelor rurale marginalizate, doritori să lucreze în industria turismului, 
persoane cu venituri reduse, categorii defavorizate, cu risc de excluziune socială. Pe de altă parte, proiectul se 
adresează și persoanelor cu vârsta peste 50 de ani din zona rurală, angajate în administrația publică locală sau mici 
antreprenori, în special cei care activează sau doresc să activeze în industria turismului.

Consorțiul de proiect este format din nouă organizații provenind din șapte state membre ale Uniunii Europene:

1. Asociația Ținutul Zimbrului (România) – lider de parteneriat.
2. DLEARN – European Digital Learning Network (Italia);
3. EUROGEO VZW (Belgia);
4. CCS Digital Education Limited (Irlanda);
5. UPI – ljudska univerza Zalec (Slovenia);
6. Camera de Comerț și Industrie din Ruse (Bulgaria);
7. Centrul de instruire IDEC (Grecia);
8. HelloBucovina Travel&Tours (Romania);
9. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-Est (România).

Proiectul „Smart Village” a creat o nouă curriculă educațională pentru actualizarea abilităților și competențelor 
digitale de bază pentru peste 900 de persoane adulte (în special vârstnici), dezavantajate economic, cu competențe 
reduse, afectate de criza economică pe fondul pandemiei, care trăiesc în zone rurale defavorizate din cel puțin nouă 
localități europene. Proiectul va furniza vârstnicilor competențe antreprenoriale de bază, pentru a-și dezvolta propria 
afacere în zona rurală, folosind bune practici dovedite și inovatoare de turism cultural local, bazate pe principiile 
economiei circulare și inovare socială. 
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SUPORT DE CURS 
 SMART VILLAGE

DEZVOLTAREA AFACERILOR DE TURISM RURAL PRIN 
ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI INOVARE SOCIALĂ

MANUALUL 1 
INOVARE SOCIALĂ ȘI 
ECONOMIE CIRCULARĂ 
ÎN SERVICIILE RURALE, 
LANȚUL VALORIC DE 
PRODUCȚIE ȘI ANTREPRENORIAT

Acest manual este primul din cele patru manuale 
concepute pentru a sprijini grupul țintă în dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale. În timp ce manualele 
2, 3 și 4 conțin informații mai aprofundate despre 
digitalizare, strategii de dezvoltare și antreprenoriat, 
acest manual se concentrează pe inovația socială și 
economia circulară în serviciile rurale, în lanțul 
valoric de producție și în antreprenoriat.

MANUALUL 2 
IMPLEMENTAREA TURISMULUI 
RURAL DURABIL, ECOTURISM, 
ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ ȘI 
TURISM RECREATIV

Acest manual își propune să îmbine conceptul de 
dezvoltare inteligentă a turismului în Europa cu cel 
de turism rural. Aici veți găsi îndrumări despre cum 
să vă faceți produsul turistic mai ecologic, mai social, 
mai aproape de nevoile utilizatorului final și, în cele 
din urmă, mai "inteligent".
Acest ghid vă va ajuta să înțelegeți mai bine ideea 
de ce anume este un produs turistic inteligent care 
contribuie la durabilitatea regiunii dumneavoastră 
și ce anume este turismul rural durabil.
Datorită efectului sinergic al dimensiunilor 
economice, de mediu, sociale, culturale și de altă 
natură ale dezvoltării durabile, a fost necesar să se
 creeze o abordare integrată care să respecte toate 
aceste componente pe baza principiilor de 
durabilitate.

MANUALUL 3 
INSTRUMENTE DIGITALE 
PENTRU DEZVOLTARE ȘI 
PROMOVARE ÎN TURISM

Acest manual analizează mai îndeaproape 
oportunitățile oferite de tehnologiile digitale 
pentru turism. Acesta explică unele caracteristici 
ale instrumentelor digitale utilizate pe scară largă 
și prezintă concluziile unei cercetări la nivel 
european care a adus informații importante 
despre modul în care întreprinderile mici și 
mijlocii pot utiliza instrumente digitale în 
dezvoltarea afacerilor. A doua parte a manualului 
prezintă studii de caz privind utilizarea 
tehnologiilor digitale în sectorul turismului în 
Slovenia, România, Grecia, Irlanda, Bulgaria 
și Belgia.

MANUALUL 4
CUM SĂ DEZVOLTĂM ȘI SĂ 
CONTRIBUIM LA STRATEGIILE 
UNUI SAT INTELIGENT PENTRU 
DEZVOLTAREA TURISMULUI 
RURAL

Acest manual se concentrează pe dimensiunea 
strategică a creării unui mediu de afaceri rural 
sănătos și se axează pe mijloacele de activare a 
unei comunități locale, de valorificare inteligentă 
a resurselor sale, cu scopul de a crea o destinație 
turistică solidă și atractivă. A doua parte a 
manualului prezintă o serie de studii de caz 
relevante din țările partenere implicate în proiect.
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SET DE INSTRUMENTE 
PENTRU FORMATORI 
SATUL INTELIGENT - DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN TURISM 
RURAL PRIN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI INOVARE SOCIALĂ  

Setul de instrumente este dedicat formatorilor 
interesați să dezvolte cursuri la clasă pentru grupul 
nostru țintă slab calificat: seniori și cursanți adulți, 
funcționari publici care lucrează în administrațiile 
publice locale din mediul rural și pentru managerii 
de companii care activează în turismul rural.

PLATFORMĂ ȘI COMUNITATE 
DE E-LEARNING

Platforma de e-learning SMART VILLAGE este un mediu de învățare personalizat care 

are ca scop crearea unei legături puternice între serviciile rurale și turismul rural durabil, 

oferind exemple din viața reală. Aceasta are o secțiune dedicată promovării și diseminării 

pachetului de formare și o secțiune dedicată creării de proiecte pentru utilizatori.

Platforma are următoarele obiective:

- A da posibilitatea micilor întreprinderi turistice să acceseze mediul digital;

- Alinierea nevoilor utilizatorilor, a caracteristicilor aplicației și a serviciilor furnizate 

de întreprinderi;

- implicarea autorităților din domeniul VET încă din primele etape ale proiectului este 

esențială pentru ca rezultatele să aibă impact asupra politicilor de formare și de muncă, 

în special la nivel local și regional.
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APLICAȚIA PENTRU 

SMARTPHONE 
”SMART VILLAGE PROJECT”

Aplicația Smart Village Project face ca 

rezultatele proiectului să fie mai accesibile. 

Cu ajutorul acesteia, utilizatorii pot descărca 

manualele pe dispozitivele lor mobile și le 

pot accesa oricând este convenabil. 

Aplicația poate fi descărcată gratuit din 

App Store și Google Play. 

Utilizatorul 

trebuie să își creeze un profil și să acceseze 

materialele de învățare; pentru fiecare 

manual, utilizatorul își poate testa 

cunoștințele printr-un scurt chestionar.
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