
Sumar proiect INSIDE-T 

 

Denumire Acronim: INSIDE-T 
Intergeneracional Learning as a tool to sustainable tourism in low density 
territories - Rural areas 
( Învățarea inter-generații ca o modalitate de turism sustenabil în teritorii cu 
densitate mică de populație - arii rurale ) 

Logo 

 
Tip, identificare Erasmus+ KA2 2019-1-PT01-KA202-061451 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2019-1-PT01-KA202-061451 

Perioada 01.11.2019 - 31.12.2021 (26 luni) 

Instituție 
coordonatoare 

Biosphere Portugal, brand represented by Domínio Vivo, Formação e Consultoria, 
Lda 

Echipa UPT Ș.L.dr.ing. ACIU Răzvan-Mihai (manager) - fac. de Automatică și calculatoare, dep. 
Calculatoare și Tehnologia Informației 
Prof.dr.ing. CIOCÂRLIE Horia - fac. de Automatică și calculatoare, dep. Calculatoare 
și Tehnologia Informației 
Conf.dr.ing. CHIRILĂ Ciprian-Bogdan - fac. de Automatică și calculatoare, dep. 
Calculatoare și Tehnologia Informației 

Lista parteneri Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. - Portugalia 
EESTI TAISKASVANUTE KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOON ANDRAS - Estonia 
Confederação do Turismo de Portugal - Portugalia 
INNOVATION AND MANAGEMENT CENTRE LIMITED - Irlanda 

Rezumat Părți largi ale teritoriului european sunt arii rurale și aproximativ 30% din 
populația continentului trăiește încă în aceste locații. Ariile rurale și în particular 
locațiile îndepărtate încă se confruntă cu diverse încercări economice și 
demografice. 
Îmbătrânirea și migrația sunt motive serioase de îngrijorare, ele ducând la 
deteriorarea mediului operațional al comunității de afaceri. Lipsa forței de muncă 
(în plan cantitativ și calitativ) poate descuraja investițiile. Noi afaceri pe plan local, 
promovate de tineri șomeri, de preferință femei, care profită de avantajele 
activităților vechi și tradiționale, adăugând inovare de piață și folosirea unor noi 
tehnologii, pot fi o soluție potențială în anumite cazuri la problema lipsei de 
oportunități corespunzătoare de lucru pe plan local. Ținând cont de acestea, 
INSIDE-T propune să promoveze învățarea inter-generație și dezvoltarea 
aptitudinilor profesionale la adulții tineri și femeile șomere, pentru mărirea 
sustenabilității sociale, în turismul în zonele cu densitate redusă de populație (arii 
rurale). Aliniat cu aceasta, INSIDE-T dorește să facă o breșă în credințele negative, 
sociale și economice, privind viitorul teritoriilor cu densitate redusă de populație. 

Buget sintetic Buget total: 299378 EUR 
Buget partener UPT: 38961 EUR, în 5 tranșe de câte 7792,2 EUR  
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