Program rozvoje venkova, opatøení III.3.1. Vzdìlávání a informace

Jaké jsou monosti financování?
Jak na marketing, management a propagaci?
Znáte turistické cíle v oblasti Novohradských hor?
Umíte vytvoøit nabídkový balíèek? Jak na prùvodcovskou èinnost?
Chcete se nauèit vytvoøit prùvodcovský manuál? Chcete si vytvoøit vlastní internetové stránky?
Chcete se nauèit interpretovat kulturní dìdictví oblasti? Jak sladit cestovní ruch s ochranou pøírody?

Pro mnoho venkovských oblastí je cestovní ruch jedním z prostøedkù k posílení socioekonomické
stability, patøí mezi dùleité faktory rozvoje a stabilizace venkovských oblastí. Míra vlivu cestovního
ruchu na udritelný rozvoj dotèeného území je vak výraznì závislá na øadì faktorù, pøièem teprve jejich souhra
dokáe udìlat z cestovního ruchu prostøedek k dosaení stability a prosperity.
Mezi tyto faktory patøí dostateèný poèet atraktivních turistických cílù a aktivit, budování a zkvalitòování infrastruktu
ry slueb v cestovním ruchu, dostateèný poèet odbornì zdatných a kreativních lidí, kteøí v oblasti cestovního ruchu
pracují èi chtìjí pracovat, efektivní systém územní spolupráce, do které jsou zapojeny vechny subjekty èinné
v oblasti cestovního ruchu, vèetnì územní samosprávy, schopnost spolupráce a otevøenost k potencionálním
odpùrcùm rozvoje cestovního ruchu v daném venkovském prostoru.
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praktické vzdìlávací semináøe, které se budou vìnovat tvorbì turistických produktù a balíèkù pøímo v prostøedí
Novohradských hor a jejich nejbliího okolí
vzdìlávací semináøe, které se budou zamìøovat na rozvoj podnikatelských dovedností v oblasti cestovního ruchu,
tvorby podnikatelských plánù, pøíprav projektù a ádostí o dotace, vyuívání marketingových nástrojù
a legislativy související s cestovním ruchem a podnikáním
vytvoøíme prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, kteøí se cestovnímu ruchu v dotèeném území vìnují
nebo chtìjí vìnovat a vytvoøíme tak pøirozené podmínky pro domluvu mezi tìmito lidmi o vytvoøení systému
spolupráce pøi územní organizaci cestovního ruchu.
projekt obsahuje tøi exkurze do oblastí, které jsou vzorové právì s ohledem na územní organizaci cestovního
ruchu
ke zvýení kompetencí osob pùsobících v oblasti cestovního ruchu v území èeskorakouského pøíhranièí
ke zkvalitnìní slueb v cestovním ruchu, v rozvoji nabídky produktù, turistických cílù a aktivit a tím ve vyí
spokojenosti návtìvníkù území
tato spokojenost spolu s rozíøením nabídky slueb se odrazí ve zvýení pøíjmù generovaných cestovním ruchem
v oblasti. Toto zvýení se mùe projevit nejen u poskytovatelù slueb CR, ale rovnì v obecních rozpoètech,
ve zvýení zamìstnanosti a tím ve vìtí socioekonomické stabilitì oblasti
ke zlepení nebo lépe vytvoøení územní organizace cestovního ruchu, tím k zefektivnìní poskytovaných slueb
a v mnoha smìrech ke sníení souèasných nákladù napøíklad na informaèní sluby
projekt bude mít pozitivní výsledek nejen pro území, ale pøedevím pro absolventy vzdìlávacích akcí. Díky
znalostem a dovednostem, které získají prostøednictvím projektu posílí svoji konkurenceschopnost na trhu práce.
Pro nìkteré cílové skupiny bude projekt znamenat zvýení zamìstnavatelnosti nebo získají takové dovednosti,
které jim umoní zahájit podnikání.
k posílení obrazu Novohradska mezi turistickými destinacemi v Èeské republice a vytvoøení pøedpokladu pro
vytvoøení spoleèné èeskorakouské pøeshranièní turistické destinace.
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