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V TOMTO ČÍSLE:

 eumecb.com/vinci

Vítáme Vás u druhého digitálního newsletteru projektu z programu
Erasmus+ VINCI zaměřeného na nízkouhlíkový cestovní ruch. V tomto
vydání naleznete informace o pokroku v rámci implementace projektu.
Dozvíte se, jakých projektových cílů bylo již dosaženo a na jakých úkolech
partneři projektu aktuálně pracují. Součástí zpravodaje jsou i zajímavé
informace o nízkouhlíkovém cestovním ruchu. 

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


PR3: Digital Toolbox to Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship

Během dosavadní realizace projektu se partnerům podařilo realizovat PR1, kterým je
Inovativní učební plán odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového
cestovního ruchu a souvisejícího podnikání. 
Jako první krok k vytvoření učebních osnov se ve všech partnerských zemích uskutečnily
fokusní skupiny. Fokusních skupin se zúčastnili školitelé odborného vzdělávání a
odborníci z oblasti turismu. Na základě údajů získaných během fokusních skupin byla pro
každou partnerskou zemi vypracována národní zpráva o potřebách v oblasti turismu.
Druhým krokem bylo vypracování učebních osnov na základě informací získaných během
fokusních skupin. Učební plán má celkem osm modulů. Každý partner připravil jeden
modul a jeden modul vytvořili partneři společně.  Kurikulum je určeno všem účastníkům
zapojeným do odvětví cestovního ruchu, zepjména pak:
- Školitelé odborného vzdělávání a přípravy
- Účastníci odborného vzdělávání a přípravy
- Studenti v oblasti cestovního ruchu
- Pracovníci v odvětví cestovního ruchu
- Cestovní kanceláře
- Turisté
- Turistická informační centra
Učební plán je umístěn na webových stránkách projektu a je volně k nahlédnutí a stažení.

Pokrok projektu 2

Probíhající práce na projektu
Po dokončení učebních osnov byly zahájeny práce na PR2 a PR3.
PR2: AR/VR rozšířené případové studie o činnostech v oblasti nízkouhlíkového cestovního
ruchu. Případové studie budou sloužit k podpoře odvětví cestovního ruchu v jeho různých
fázích. Tyto případové studie budou užitečné nejen pro studenty odborného vzdělávání a
přípravy a zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, ale pomohou také podnikatelům při
vytváření obchodních modelů podporujících nízkouhlíkové technologie. Případové studie
budou obsahovat kombinaci textu, obrázků a videí. K vytvoření případových studií bude
použita aplikace Zappar.
PR3: Digitální soubor nástrojů na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a
souvisejícího podnikání, který je určen zejména pro školitele a studenty, kteří budou školit
studenty v oblasti cestovního ruchu. Tato část projektu bude zahrnovat informační list
partnerské země popisující dostupné nízkouhlíkové příležitosti/aktivity, školicí obsah ve
formátu Powerpoint o LCT a souvisejícím podnikání a e-learningové materiály.

https://eumecb.com/vinci/?page_id=6


Zajímavosti z nízkouhlíkového turismu 

Setkání v Záhřebu
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 R1: Kurikulum, jeho moduly a cílová skupina
 R2: Případové studie rozšířené o AR/ VR týkající se aktivit nízkouhlíkového turismu
 R3: VINCI Digital Toolbox &jeho obsah
 Propagace projektu VINCI
 Otázky řízení projektu

Druhé nadnárodní setkání partnerů se uskutečnilo 22. září 2022 v Záhřebu, hlavním městě
Chorvatska, které je sídlem společnosti Institut za turizam. Setkání se zúčastnili zástupci
všech sedmi partnerských organizací. Účastníci tohoto setkání diskutovali především o již
realizovaných částech projektu a o úkolech pro další období. Hlavními tématy setkání byly
např:

Setkání se opět neslo v klidné, přátelské atmosféře. Chorvatským kolegům se podařilo setkání
velmi dobře zorganizovat.

Pokud je to možné, choďte pěšky nebo používejte veřejnou dopravu. Na kratší vzdálenosti
se můžete vydat také na kole, pěšky, na koni nebo na běžkách. Kromě toho, že snížíte
produkci CO2, prospějete také svému tělu.
Při cestách na delší vzdálenosti se podívejte, zda nenajdete vhodné vlakové nebo
autobusové spojení.
Pokud je to možné, omezte létání. Dávejte přednost přímým letům. Vzlet a přistání zvyšují
spotřebu paliva a vypouštějí do ovzduší nejvíce emisí.
Omezte nebo vynechejte výlety lodí. Tento druh turistiky a dopravy má velký vliv na životní
prostředí, především uvolňováním skleníkových plynů a vypouštěním škodlivin do moří a
oceánů.
Cestujte nalehko s minimem věcí. Méně zavazadel znamená menší spotřebu paliva, kratší
dobu strávenou na letišti a úsporu peněz. Méně věcí také znamená méně starostí.

Doprava je nedílnou součástí cestování, ale také jeho nejméně ekologických částí. Cestovní
ruch produkuje až 8% světových skleníkových plynů. Z toho až 72% pochází z dopravy a
dalších 24% z ubytování.

Jak mohu během cestování snížit svou uhlíkovou stopu?

Začněte se seznamovat s nízkouhlíkovou turistikou



PARTNEŘI              PROJEKTU

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/

