
 

DANTE: Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki 
na terenach górskich i rolniczych w Europie 

1.3. Społeczeństwo informacyjne 

 

Czas trwania: od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku 

Partner wiodący: Prowincja Turyn (Włochy) 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Uniwersytet 
Kreteński (Grecja), FUNDECYT –  Fundacja na rzecz Rozwoju  Nauki 
i Technologii w Extremadura (Hiszpania), Cybermassif (Francja), 
Stowarzyszenie na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich Dolnej Saksonii 
(Niemcy), Uniwersytet Lublański (Słowenia), Euromontana (Belgia), 
Zdecentralizowana Administracja Krety (Grecja), CSI-Piemonte (Włochy), 
InKnowCom (Holandia), Centrum Rozwoju Litija (Słowenia), Metropoli – 
Agencja Specjalna Izby Handlowej Florencji (Włochy); 

Budżet całkowity: 2 222 042,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 728 295,20 € 
Dofinansowanie dla ARRSA: 74 353,24 € 

OPIS PROJEKTU 

Cele projektu DANTE  
 
W dzisiejszych czasach rola turystyki jest znacząca, staje się ona jednym 
z głównych sektorów gospodarki na terenach rolniczych i górskich, który 
mógłby rozwijać się szybciej, jeśli powszechny byłby dostęp do technologii 
teleinformacyjnych (ICT). Projekt DANTE zakłada promowanie nowego 
podejścia do polityki regionalnej w celu opracowania planu opartego 
na wiedzy dla sektora turystyki.  
Cele projektu: 

 poprawa efektywności polityki regionalnej w zakresie innowacji,  
 zwiększenie roli ICT w branży turystycznej na obszarach rolniczych 

i górskich,  
 promocja dzielenia się wiedzą poprzez międzyregionalne ramy 

współpracy europejskiej.  
Aby osiągnąć te cele, projekt zakłada zidentyfikowanie dziewięciu 
innowacyjnych dobrych praktyk. Wskażą one zalety społeczeństwa 
informacyjnego wpływające na wzrost konkurencyjności sektora 
turystycznego na obszarach słabiej rozwiniętych. 
 
Zakładane rezultaty: 

 usystematyzowana wiedza w zakresie wpływu technologii ICT 
na konkurencyjność sektora turystycznego w krajach partnerskich,  

 zwiększenie kompetencji i zdolności zainteresowanych stron 
zajmujących się sektorem turystycznym na szczeblu regionalnym,  

 integracja agendy cyfrowej i turystycznej na poziomie regionalnym 
poprzez opracowanie Regionalnych Planów Wdrożeniowych,  

 usprawnienie instrumentów polityki regionalnej oraz lepsze 
wykorzystanie funduszy. 

 
Dzięki projektowi powstaną: 1 katalog prezentujący przeanalizowane 
najlepsze praktyki, 1 akcja pilotażowa z wytycznymi, 8 planów 
wdrożeniowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i turystyki. 
 
 

http://danteproject.eu/ 
Zdjęcia obrazujące realizację działań pochodzą 

ze strony projektu oraz od partnera, Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 


