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CREDinGREEN

Pregătirea pentru viitor a
companiilor și afacerilor
din turismul european 

PROIECTUL

Răspunde la schimbările survenite pe piața turismului,
ca urmare a pandemiei Covid-19 și a Pactului Verde
European, prin micro-credite certificate, dedicate 
perfecționării competențelor managerilor
IMM-urilor din turism.
CREDinGREEN este un parteneriat european bazat pe expertiza 
din industria turismului și din sistemul de educație, ce contribuie 
la dezvoltarea unui program de formare inovativ și flexibil, care 
va permite managerilor și angajaților să facă față provocărilor pe 
termen lung, generate de acțiunile climatice și de consecințele 
pandemiei Covid. Acest proiect de cooperare de 2 ani este 
cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. 



Livrabile: Un sondaj aplicat la nivelul Uniunii Euro-
pene, unui număr de peste 250 de întreprinderi din 
domeniul turismului și unor experți de top, cu privire 
la modul în care pandemia Covid-19 și politica privind 
Pactul Verde European schimbă comportamentul 
turistic în Europa și cu privire la modul în care vor 
trebui să își adapteze serviciile, cunoștințele și 
abilitățile managerii din turism.

Grupul țintă: Manageri ai firmelor de turism și experți 
în domeniu, precum și instituții de învățământ și de 
formare din întreaga Europă

Livrabile: Program de formare profesională 
cu micro-credite, ce vizează perfecționarea 
competențelor managerilor IMM-urilor, pentru a 
răspunde nevoilor unei piețe afectate și modificate 
de pandemia Covid-19 și aflată sub impactul politicii 
Pactului Verde European.

Grup țintă: Manageri de turism din întreaga Europă

Livrabil: Carte verde cu recomandări pentru factorii 
de decizie din domeniul educației și formării, cu 
privire la ancorarea durabilă a micro-creditelor în 
formare profesională (EFP) și promovarea Pactului 
Verde European prin intermediul  unor programe 
inovatoare de formare în domeniul turismului. 

Grup țintă: factori de decizie în domeniul educației 
și al formării profesionale, la nivel local, național și 
european.

REZULTAT AL PROIECTULUI

Sondajul CREDinGREEN privind sectorul
turismului, aplicat la nivelul Uniunii Europene

REZULTAT AL PROIECTULUI

Curs de formare profesională CREDinGREEN 
cu privire la turismul verde

REZULTAT AL PROIECTULUI

Propunerea de politici
CREDinGREEN


