
 

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU  

VINCI: Projekt strategického partnerství EU na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu 

& související podnikání 

V souvislosti se stále rostoucím úsilím EU o snížení emisí CO₂ byl nedávno zahájen projekt zaměřený na odvětví 

cestovního ruchu.   Projekt s názvem VINCI (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Foster Low Carbon 

Tourism & Related Entrepreneurship) je projekt strategického partnerství v oblasti vzdělávání dospělých 

financovaný s podporou programu Erasmus+. 

Cílem projektu VINCI, který probíhá od února 2022 do ledna 2024, je podpořit přechod na nízkouhlíkový cestovní 

ruch (low carbon tourism - zkratka LCT) a podpořit související podnikání v několika členských státech EU. Za tímto 

účelem projekt VINCI sdružuje sedm partnerů z celé Evropy, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byla zajištěna 

dobrá kombinace a rovnováha mezi odborníky na změnu klimatu/udržitelnost, cestovní ruch, podnikání, 

odbornou přípravu na pracovišti, rozvoj učebních osnov/pedagogiku odborného vzdělávání a přípravy a digitální 

technologie (AR/VR a m-/ e-Learningové platformy). 

Tento projekt zahrnuje vývoj inovativních učebních osnov, návrh případových studií "osvědčených postupů", jak 

mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu vytvářet méně emisí CO₂ ve všech třech fázích cestovního ruchu, a 

vývoj sady modulárních vzdělávacích zdrojů o LCT včetně rozšířené a/nebo virtuální reality. Kromě toho tento 

projekt zahrnuje návrh VINCI Toolboxu sestávajícího z úložiště digitálních školicích zdrojů o LCT a vývoj 

elektronické příručky pro školitele určené k doporučení školitelům v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. 

Projekt VINCI, který koordinuje maltská organizace MECB Ltd., bude odpovědí na potřebu školení v oblasti LCT a 

zároveň pomůže posílit povědomí a znalosti o těchto turistických aktivitách. Výsledky projektu, jakmile budou k 

dispozici, budou moci volně využívat cílové skupiny projektu, mezi něž patří školitelé odborného vzdělávání a 

přípravy/mentoři v oblasti cestovního ruchu, účastníci odborného vzdělávání a přípravy, jakož i zúčastněné strany 

v odvětví cestovního ruchu včetně podnikatelů. 

Můžete zůstat informováni a kontaktovat projektové partnerství prostřednictvím našich webových stránek 

www.vinci.eumecb.com nebo facebookové stránky www.facebook.com/vincilowcarbontourism.  

http://www.vinci.eumecb.com/
https://www.facebook.com/vincilowcarbontourism

