KULTURA A PŘÍRODA NA ZELENÉM PÁSU / KULTUR UND
NATUR AM GRÜNEN BAND
PROJEKT S PODPOROU PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKO
Týden na kole. Propagační jízda na trase Vyšší Brod – Schlosshof.

VÝZVA K PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ JÍZDY
Cíl projektové aktivity
Cílem jízdy je pozvat představitele komunit, odborné turistické veřejnosti, médií a cestovních kanceláří k jízdě a
k setkáním s místními aktéry. Názorně tak ukázat možnosti využití turistických a kulturních atraktivit trasy EV13
a Zeleného pásu, jako moderního produktu trávení volného času a poznávání historie a tradic v území. Foto a
video z akce obohatí propagační a marketingové aktivity projektu. Součástí budou návštěvy kulturního a
přírodního dědictví, turistických cílů, vzorových služeb ale také obecních a městských úřadů. Setkání s
představiteli komunit zvýší jejich povědomí o EV13 a Zeleném pásu, jako atraktivitě evropského významu a
příležitosti pro propagaci komunit.
Na trase bude šest míst k přenocování, uskuteční se min. 12 setkání s lokálními partnery a 10 návštěv
turistických cílů v koridoru Zeleného pásu. Účastníkům bude zajištěno ubytování, stravné a propagační
předměty. Externí služby koordinují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera Nadace Partnerství.
Výzva je určená především pro účastníky s následujícím zaměřením činnosti:
-

zástupe krajských, oblastních a lokálních instituce v oblasti propagace cestovního ruchu

-

organizace v území dotčeném koridorem Evropské ho zeleného pásu a trasy EuroVelo 13 – Stezka
železné opony
koordinátoři turistické nabídky v krajích, ministerstev, CzechTourism
turističtí průvodci v oblasti aktivní turistiky působící v příhraniční oblasti mezi Rakouskem a Českem
novináři působící v poznávací a aktivní turistice
odborná veřejnost

-

Účelem účasti na cyklojízdě je využití praktických zkušeností z jízdy v koridoru Zeleného pásu a EuroVelo 13
pro začlenění do národní i regionální nabídky. Využité znalostí při tvorbě informačních materiálů a využití
výstupu projektu pro zvýšení návštěvnosti kulturního a přírodního dědictví. Náklady, které nejsou
obsažené v projektu si účastníci hradí sami.
Zájemci o účast ať se přihlásí do 8.5.2017 ve formuláři zde
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit konečný výběr účastníků na 30.
Příloha: Itinerář jízdy
Kontaktní osoba: Daniel Mourek, daniel.mourek@nap.cz, +420 736 747 361

