
Kdo sodeluje pri projektu DANTE? 
13 projektnih 

partnerjev 

10 regij 

8 držav članic 

Sodelujejo partnerji, ki 

imajo izkušnje z 

informacijsko in 

komunikacijsko 

tehnologijo na 

regionalni ravni ter z 

razvojem turističnih 

strategij na podeželskih 

in gorskih območjih. 

Kontakt 

Projektni koordinator 

Provincia di Torino 

Via Maria Vittoria 12 

10123 Torino (Italija) 

Tel. št.: +39 0118 616 141 

Faks: +39 0118 616 478 

coordination@danteproject.eu  

Vodja komunikacije 

Euromontana 

2 place du champ de mars 

1050 Bruxelles (Francija) 

Tel. št.: +32 22 80 42 83 

Faks: +32 22 80 42 85 

communication@danteproject.eu  

The partners 

1   Provinca Torino, ITA 

2   Euromontana, BE 

3   Univerza na Kreti, GR 

4   Decentralizirana uprava Krete, GR 

5   Fundecyt, ŠPA 

6   CSI Piemonte, ITA 

7   Cybermassif, FRA 

8   Inknowcom, NIZ 

9   Bauernhofferien, NEM     

10   Center za razvoj Litija, SLO 

11   Univerza v Ljubljani, SLO 

12   Agencija za regionalni 
razvoj Bielsko-Biała, PL 

13   Metropoli, ITA 

Poiščite nas na spletu! 

http://danteproject.eu 

Projekt DANTE 
Digitalna agenda za nov turistični pristop na evropskih 
podeželskih in gorskih območjih 
 

Na nekaterih podeželskih in gorskih območjih turizem že igra pomembno 
vlogo in je glavna gospodarska panoga. Njegov položaj se lahko še dodatno 

okrepi v vseh podeželskih in gorskih regijah, če se podpre z dostopom 
do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so gonilo 
ekonomije znanja. 

 

Trenutno se aplikacije IKT v majhnih in srednje velikih podjetjih ter na gorskih 
in podeželskih območjih uvajajo razmeroma redko. Projekt DANTE želi 

spodbuditi nov regionalni pristop k politiki, s katerim se lahko 

oblikuje načrt za turistični sektor, ki temelji na znanju. 

 

DANTE bo 

izboljšal učinkovitost regionalnih politik na področju inovacij 

okrepil vlogo IKT v turizmu na gorskih in podeželskih območjih 

s pomočjo Medregionalnega evropskega okvira sodelovanja spodbudil 

postopek izmenjave znanj 

 

Za uresničitev zastavljenih ciljev je v projektu uporabljenih  devet inovativnih 
dobrih praks, ki kažejo, kakšne koristi ima informacijska družba za 
konkurenčnost turističnega sektorja na manj ugodnih območjih. 

Vsebina te brošure odraža avtorjeve poglede. Organ upravljanja ne odgovarja za kakršno koli 

uporabo vsebovanih informacij. 

Projekt sofinancirata ESRR in program 

INTERREG IVC. 



 Dejavnosti v sklopu projekta 

 

 

6 delavnic (WS) 
- za analizo in razširjanje dobrih 

praks 
- za izbiro dobrih praks, ki se 
bodo izvajale pri pilotski akciji  

9 dobrih praks  
je bilo  
opredeljenih v 
sklopu  
pripravljalne  
faze projekta  

DP1 

DP2 

DP3 DP4 
DP5 

DP6 DP7 
DP8 

DP9 

WS1 
WS2 

WS3 
WS4 

WS5 
WS6 

1 pilotska akcija 
za preskus prenosljivosti 

izbranih dobrih praks 
na enem območju 
(Provinca Torino) 

Pričakovani rezultati 
Izmenjano in izboljšano znanje glede tega, kako lahko IKT izboljšajo 

konkurenčnost turističnega sektorja na sodelujočih območjih 

Izboljšane pristojnosti in zmogljivosti deležnikov, odgovornih za turistični sektor 

na regionalni ravni 

Integracija digitalnih in turističnih agend na regionalni ravni s pomočjo izdelave 

8 regionalnih izvedbenih načrtov 

      Splošno izboljšanje instrumentov regionalne politike in boljša raba sredstev  

Terminski načrt 
3 leta od januarja 2012 do decembra 2014 

Zaključna konferenca: junija 2014 v Bruslju (Belgija) 

Provinca Torino Slovenija  Nemčija 

 Dejavnosti v sklopu projekta 

 

 

1 pilotska akcija 
za preskus prenosljivosti 

izbranih dobrih praks 
na enem območju 
(Provinca Torino) 

8 izvedbenih načrtov 

za izvedbo dobrih praks na 
območjih projektnih 

partnerjev 5 študijskih obiskov 

  da se oceni napredek 
in podpre izvedba 

načrtov  

KO1 

KO5 

KO2     

KO4 KO3 

Pričakovani rezultati 
Izmenjano in izboljšano znanje glede tega, kako lahko IKT izboljšajo 

konkurenčnost turističnega sektorja na sodelujočih območjih 

Izboljšane pristojnosti in zmogljivosti deležnikov, odgovornih za turistični sektor 

na regionalni ravni 

Integracija digitalnih in turističnih agend na regionalni ravni s pomočjo izdelave 

8 regionalnih izvedbenih načrtov 

      Splošno izboljšanje instrumentov regionalne politike in boljša raba sredstev  

 Spremljajte naše dejavnosti 
Naročite se na naše glasilo: http://danteproject.eu  

Projekt DANTE bo izdelal 
(rezultati) 

1 katalog dobrih praks, v katerem bo 
predstavljenih 9 analiziranih dobrih 
praks 

1 pilotno akcijo in smernice 

8 izvedbenih načrtov za razvoj 
informacijske družbe in turizma  

WS 

KO 

sodelovanje vseh partnerjev  
 

1 do 3 partnerji obiščejo 
drugega partnerja  

Kreta Piemont 

Kreta 

Slovenija 

 Centralni masiv 

Nizozemska (Cr: Rob Van Haren) 

Extremadura 

Bieslko-Biała 


