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V TOMTO ČÍSLE:

 eumecb.com/vinci

Jménem všech partnerů projektu vás vítám u prvního digitálního
zpravodaje Erasmus+ projektu "Sada nástrojů pro lektory virtuální &
rozšířené reality na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu &
souvisejícího podnikání" s akronymem VINCI. 
Nízkouhlíková ekonomika a nízkouhlíkové technologie jsou v současné
době jedním z nejdůležitějších témat v Evropě. Snižování emisí oxidu
uhličitého je jednou z hlavních priorit v boji proti změně klimatu a týká se
prakticky všech odvětví lidské činnosti, včetně cestovního ruchu. Je proto
nezbytné propagovat nízkouhlíkové formy cestovního ruchu a šířit toto
téma mezi pracovníky a školiteli, kteří působí tomto odvětví.

Sada nástrojů pro lektory virtuální & rozšířené reality na podporu
nízkouhlíkového cestovního ruchu & souvisejícího podnikání

www.facebook.com/vincilowcarbontourism

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


Výsledky projektu & Eventy

Jedním z prvních úkolů partnerů bylo uspořádat v každé partnerské zemi "focus group", jejímiž
účastníky byli školitelé odborného vzdělávání a přípravy a odborníci pracující přímo v odvětví
cestovního ruchu. Cílem "fous group" bylo pomoci objasnit celkové společné potřeby v
partnerských zemích, pokud jde o to, co chybí školitelům odborného vzdělávání a přípravy a co
potřebují zúčastněné strany v cestovním ruchu k podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu.
Na základě výstupů z "focus group" byla pro každou zemi vypracována národní zpráva, která je
součástí Inovativního vzdělávacího programu odborného vzdělávání a přípravy v rámci výsledku
projektu č. 1.

Výsledky projektu
VP1: Inovativní osnovy odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového cestovního
ruchu a souvisejícího podnikání

VP2: Případové studie obohacené RR/VR v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu

VP4: Elektronická průvodce o podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu & souvisejícího
podnikání
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VP3: Digitální soubor nástrojů na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu &
souvisejícího podnikání

Eventy v projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:
1. Vytvoření inovativního učebního plánu, který pomůže podpořit aktivity v oblasti
nízkouhlíkového cestovního ruchu a posílit související podnikání.
2. Zvyšování povědomí prostřednictvím případových studií "nejlepší praxe" o tom, jak
mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu vytvářet méně emisí CO2.
3. Vypracování souboru modulárních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkových aktivitách v
cestovním ruchu a souvisejícím podnikání.
4. Vývoj sady nástrojů VINCI Toolbox sestávající z úložiště digitálních školicích zdrojů o
nízkouhlíkovém cestovním ruchu, včetně platformy m-/e-Learning.
5. Vypracování elektronické příručky pro školitele, jejímž cílem je doporučit školitelům
odborného vzdělávání a přípravy konkrétní vzdělávací jednotky a styly relevantní pro
zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu.



Sekce nízkouhlíkového cestovního
ruchu 

Setkání v Bugibbě 
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Úvodní setkání partnerů projektu VINCI se konalo v pátek 11. března 2022 v
Bugibbě na Maltě. Tohoto prvního setkání se zúčastnili zástupci všech sedmi
partnerských organizací. Tito zástupci představili sebe, své organizace a jejich
přidanou hodnotu pro projekt. Během setkání byly přezkoumány výstupy
projektu a Ganttův diagram. Byly projednány první kroky, formy spolupráce,
úkoly jednotlivých partnerů a termíny související s projektem pro prvních šest
měsíců. Celé zahajovací setkání proběhlo v přátelské atmosféře, kde se
jednotliví účastníci lépe poznali.

Nízkouhlíkový cestovní ruch lze definovat jako fenomén,
který zahrnuje jakoukoli formu nízkoenergetického
cestovního ruchu. To znamená, že emise oxidu uhličitého
produkované související dopravou, ubytováním a dalšími
aktivitami jsou omezeny na minimum. Nízkouhlíková
turistika je spojena především s železniční nebo dálkovou
autobusovou dopravou, krátkými až středními
vzdálenostmi, domácí turistikou, delšími pobyty a
nízkouhlíkovým ubytováním. 

Co je nízkouhlíková turistika?

Začněte se seznamovat s nízkouhlíkovou turistikou

Naopak energeticky a uhlíkově náročné formy dopravy jsou spojeny především s
leteckou a automobilovou dopravou, nebo dopravou výletními loděmi. Tyto formy jsou
spojeny s dlouhými vzdálenostmi a vysokou energetickou náročností.



PARTNEŘI V PROJEKTU VINCI

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento zpravodaj odráží pouze názory partnerství
VINCI a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v něm obsažených.
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www.its.edu.mt

www.iztzg.hr

www.upb.ro

www.eumecb.com

www.sei.org

www.iregio.org

www.drosostalida.org

https://www.its.edu.mt/
http://www.iztzg.hr/
https://upb.ro/
https://sites.google.com/view/mecbeuprojects/home
https://www.sei.org/centres/tallinn/
https://iregio.org/
https://www.drosostalida.org/

