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Proiectul ”Blue Tourism Opportunities” pentru stimularea antreprenoriatului 
inovator în domeniul turismului albastru 

 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism a încheiat un parteneriat oficial cu cinci 
organizații internaționale din Spania, Polonia, Portugalia și Malta pentru a stimula oportunitățile în 
domeniul antreprenoriatului, atât de necesare în sectorul turismului albastru. 

 
Turismul albastru este legat de conceptul de economie albastră și este un sector în creștere. 

Recent, Comisia Europeană a identificat și prezentat în raportul economic anual privind economia 
albastră a UE faptul că turismul de coastă contribuie semnificativ mai mult, în termeni de locuri de 
muncă și profituri, decât orice alt sector turistic din Europa. Acesta reprezintă un număr 
impresionant de 5,4 milioane de locuri de muncă în Europa și o valoare adăugată brută de aproape 
500.000 de milioane de euro pe an. 

 
Având în vedere potențialul special al sectorului turismului albastru de a încuraja dezvoltarea 

de noi companii, proiectul Erasmus+ "Oportunități pentru turismul albastru" urmărește să ofere 
absolvenților de turism și studenților universitari un start în această industrie, în special celor cu 
potențial antreprenorial. 

 
Astfel, proiectul BTO va oferi absolvenților din învățământul superior o oportunitate de a 

excela în ceea ce privește abilitățile lor de afaceri în industria turismului albastru, încurajând și 
concentrându-se în același timp asupra practicilor durabile, prin implementarea unui program de 
formare gratuită prin intermediul unei platforme digitale inovatoare de învățare MOOC (Massive 
Open Online Courses). 

 
Programul BTO va urmări, de asemenea, să îmbunătățească competențele profesionale ale 

profesorilor universitari în ceea ce privește predarea cu ajutorul tehnologiei, deoarece aceștia vor fi 
susținuți de consorțiul proiectului în ceea ce privește modul de utilizare a platformei MOOC pentru 
ei înșiși. 

 
Lansarea cursului MOOC al BTO privind antreprenoriatul în turismul albastru va avea 125 de 

studenți în primul an, 250 în al doilea an și 300 în al treilea an. 
Consorțiul se află încă în etapele de dezvoltare a creării programului educațional, care va fi 

analizat în următoarele luni. 
Perioada de derulare a proiectului: 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2022 
 
Mai multe detalii despre acest proiect puteţi obține accesând pagina web a 

proiectului: https://www.bluetourismopportunities.eu/ 


