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POWER PROJEKT
Projekt POWER (People on Work
Empowerment
Resources)
je
projekt
Programu
celoživotného
vzdelávania,
podprogram Leonardo da Vinci, ktorý je
spolufinancovaný Európskou komisiou. Jeho
cieľmi je adaptácia a prenos vzdelávacieho
Programu
poznatkov
a manažmentu
talentov vyvinutého v Španielsku predošlým
projektom TALISMAN a to do oblasti
cestovného ruchu na Slovensku, v Taliansku,
Cypre, Litve, Írsku a Grécku. Projekt
POWER je zameraný na malých a stredných
podnikateľov v sektore cestovného ruchu:
•
•
•
•
•
•

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení,
Podnikatelia vo vidieckom cestovnom
ruchu,
Kúpeľníctvo a služby v cestovnom ruchu,
Podnikatelia v službách stravovania,
Cestovné kancelárie a agentúry,
Turistické informačné centrá, ap.

Prvý projektový míting sa uskutočnil na
Slovensku v Bratislave v januári 2011.

Zistenia z prieskumu budú dostupné
v ďalšom vydaní Spravodajcu.
Na základe výsledkov analýzy potrieb bude
existujúci Program Manažmentu talentov
adaptovaný
a vytvorený
ako
ICT
samovzdelávací systém (e-learningová
platforma). Bude ponúknutý partnerským
krajinám na jar roku 2012.

PROJEKTOVÍ PARTNERI
Konzorcium pozostáva z 8 partnerov zo 7
európskych krajín:
Spišská regionálna rozvojová agentúra
(Slovensko), www.srra.sk,
(projektový koordinátor),
Eurocrea Merchant srl (Taliansko),
www.eurocreamerchant.it,
Editoriale IL Denaro (Taliansko),
www.denaro.it,
Kaunas Regional Innovation Centre (Litva),
www.ic.ktc.lt,
X-Panel (Cyprus), www.x-panel.eu,
Innovate (Írsko), www.innovateireland.ie,
IDEC (Grécko), www.idec.gr,
Fundación Maimona (Španielsko),
www.fundacionmaimona.org,

Konzorcium sa stretlo prvý krát na úvodnom
stretnutí, aby prerokovalo ideu projektu,
očakávané výsledky, všetky formálne aj
obsahové a termínové otázky .
Nasledovala príprava metodológie projektu
a prieskum
manažmentu
znalostí
vo
všetkých partnerských krajinách.
Čo si malí a strední podnikatelia (SME)
v cestovnom ruchu myslia o manažmente
znalostí, kde používajú tento nástroj
a najlepšie príklady?

Zaujímate sa o Poznatkový manažment,
Manažment talentov? Chceli by ste čítať
viac o POWER projekte?
Prosím, kontaktujte projektových partnerov
vo vašej krajine, alebo koordinátora
projektu.
Všetky informácie budú dostupné na
našej webovej stránke:
http://power4tourism.eu/index.html
http://www.elearningpower.eu/

