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Dokumentacja z 39 Dobrych Praktyk (GPs) i prawie 80
Instrumentów Zarządzania Gospodarką Turystyczną (GIs) jest już
zakończona. Ponad 200 dokumentów zostało sklasyfikowanych zgodnie z
zaproponowaną strukturą Planu Implementacji Szlaku (RIP).
Od
Października 2013 roku każdy partner zaczął tworzyć swój własny RIP.
Oczekujemy, że ostateczne plany zostaną zakończone wczesną jesienią
2014 roku i zostaną przedstawione na finałowej konferencji projektu w
połowie października 2014 w Luksemburgu.
Wszystkie dokumenty są dostępne do konsultacji partnerów w
sekcji Intranetowej strony projektu (Archiwum). Partnerstwo CERTESS
zamierza je niedługo udostępnić publicznie w formie platformy wiedzy
(KP).

Zestaw narzędzi RIP
Partner Wiodący przygotował zestaw narzędzi do tworzenia RIP,
który został przedstawiony partnerom podczas Komitetu Sterującego numer 5
we Wrocławiu. Ten dokument ma na celu ułatwienie odnalezienia
odpowiednich Dobrych Praktyk, Narzędzi Zarządzania oraz innych
dokumentów pomocnych przy przygotowywaniu kolejnych rozdziałów Planu
implementacji Szlaku. Zestaw narzędzi jest, zatem odpowiednim dodatkiem
do platformy wiedzy udostępnionej na witrynie CERTESS. Obecnie partnerzy
nanoszą ostatnie zmiany i poprawki tego przydatnego dokumentu, które
zostanie udostępnione na stronie projektu wraz z Platformą Wiedzy.

Wizyty studyjne
Trzecia wizyta studyjna, region Salzburg , Austria
W dniach 3 – 5 lipca 2013 Partner CERTESS, Salzburg Research Center,
zorganizował wizytę studyjną numer 3 w okolicach Salzburga.
Program koncentrował się na nowych usługach i innowacjach
bazujących na ICT w e-Kulturze –Turystyce wspierających Europejskie Szlaki
Kulturowe : Wyzwania, przeszkody i czynniki sukcesu.
Partnerom
zaprezentowano szereg innowacyjnych przykładów związanych ze szkoleniem
Europejskich Przewodników Pielgrzymkowych, E-usługami, współpracą z
dostawcą treści kulturalnych, usługami Web 2.0 dla turystyki kulturowej,
przedstawionymi przez kierowników projektów i innych zaangażowanych w
projekty wykładowców. Po sesji konferencyjnej miała miejsce część studyjna
i wizyta w licznych miejscachm.in.: Bazylice Maria Plain, mieście Hallein w
Muzeum Celtyckim, z praktycznym testowaniem aplikacji wirtualnej wycieczki.

Informacje i kontakt
Strona projektu
http://certess.culture-routes.lu/

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt 

Sorina Capp
Koordynator Projektu CERTESS
Europejski Instytut Szlaków Kulturowych
Abbaye de Neumünster - 28, rue Münster
L - 2160 - Luxembourg
Tel. +00 352 621 139 264
Fax +00 352 24 11 76
E-mail sorinacapp@culture-routes.lu
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Wizyty Studyjne
Czwarta wizyta studyjna region Lazio , Włochy
W dniach od 18 do 20 września 2013 roku, Region
Lazio był gospodarzem wizyty studyjnej numer 4 I
powiązanych z nią warsztatów w Rzymie, Viterbo i innych
obszarów związanych z tematem jak Via Amerina, Via
Francigena i Via Benedicti . Partnerzy zapoznali się z
infrastrukturą, formami współpracą I innymi działaniami na
tych trzech szlakach, odwiedzili hostel dla pielgrzymów
należący do gminy Formello, bio-region na szlaku Via
Amerina , inkubator w Viterbo, rutynową konserwację
szlaków oraz innych pionierskich działań w opactwach
Subiaco i Casamari .
W ostatnim dniu w siedzibie regionu odbyło się
otwarte seminarium, jednym z uczestników był także
posłanka Parlamentu Europejskiego, która przekazała wiele
użytecznych informacji o możliwości dofinansowania
inicjatyw kulturalnych w kolejnym okresie programowania.

Piąty Komitet Sterujący

27 i 28 Listopada 2013 we Wrocławiu, odbyło się piąte posiedzenie komitetu sterującego, podczas
którego partnerzy przyjrzeli się postępowi merytorycznemu i finansowemu projektu CERTESS oraz podjęli decyzję
w sprawie następnych działań. Spotkanie dało okazję nowemu polskiemu partnerowi (Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej) zorganizowania spotkania na Barce Tumskiej na rzece Odrze oraz zaprezentowania bieżących
podejmowanych działań w dziedzinie promocji Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

Śródookresowe Seminaria
Liczne seminaria interesariuszy miały miejsce również w drugim półroczu 2013 roku, w Niemczech,
Włoszech, Finlandii, Polsce, Andaluzji, Luksemburgu i na Balearach.
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Śródokresowe seminarium w Niemczech
Warsztat zorganizowany przez niemieckiego
partnera K.I.T w dniu 8 lipca 2013 roku zostały zatytułowane
„Turystyka
kulturowa:
sieciowanie,
zarządzanie,
współpracowanie. Drogi ku pomyślnemu partnerstwu”
Zaproszone zostały osoby pracujące w turystyce kulturowej
na poziomie lokalnym lub regionalnym. Celem warsztatów
było omówienie doświadczeń uczestników we współpracy
międzyregionalnej w dziedzinie turystyki kulturowej oraz
identyfikacja skutecznych form i procedur współpracy.
Wyniki warsztatów zostaną uwzględnione w analizie tego jak
turystyka kulturowa może funkcjonować w formule
sieciowej i upubliczniona pod koniec projektu CERTESS.
Śródokresowe seminarium na Balearach
W dniu 13 września 2013 również Agencja Turystyki
na Balearach (ATB) zorganizowała pierwszą edycję lokalnego
seminarium mającego na celu analizę tras kulturowych na
Balearach i dyskusję z lokalnymi i regionalnymi grupami
zainteresowanych, wyzwaniach i potencjale szlaków
kulturowych w celu zwiększenia konkurencyjności Balearów
jako atrakcji turystycznej.

Śródokresowe seminarium w Luksemburgu
Śródokresowe seminarium w Andaluzji

Kolejne Spotkania
W pierwszym semestrze 2014 roku odbędzie się duża liczba działań i spotkań: Trzydniowe sesje
szkoleniowe (cztery) odbędą się w: Luksemburgu , Włoszech, Hiszpanii oraz na Malcie; do 8 sesji mentoringowych
prowadzonych przez Partnera Wiodącego mających na celu wsparcie partnerów w przygotowaniu planów
wprowadzenia szlaku /RIP/, oprócz innych działań zaplanowanych wcześniej. Terminy kolejnych spotkań:
 22-23-24 Styczeń, 2014: 3-dniowa sesja szkoleniowa w Luksemburgu
 4-5-6 Luty , 2014: 3-dniowa sesja szkoleniowa w Rzymie
 26-27 Marzec 2014: Warsztat numer 4 w Jyväskylä (Finlandia)
 początek Czerwca 2014: Szósty Komitet Sterujący w Andaluzji.
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