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„A hajós turizmus ökológiai lábnyoma”

projekt célja, hogy a természeti
környezetben – ahol a hajós turizmus
jelen van – a környezet szempontjából
fenntartható
intézkedések
valósuljanak meg. Ennek érdekében
az
érintett
szervezeteket
tananyagokkal és felhasználóbarát
eszközökkel látja el annak érdekében,
hogy
ökológiai
lábnyomukat
csökkenteni tudják, fenntarthatóbb
módon működjenek és egyúttal
legjobb gyakorlataikat is meg tudják
osztani.
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A vízi turizmus ökológiai
lábnyomának csökkentése
A kapcsolódó legjobb gyakorlatok
megosztása
Képességek megszerzése a saját
fenntartható fejlődési
intézkedések megvalósítása
érdekében
Hozzájárulás a természeti
területek és a vízi élővilág
megőrzéséhez, védelméhez és
fenntarthatóságához
Környezetért felelős viselkedés
bátorítása a közösségben, a
vállalkozók és a látogatók
körében a szennyezés
csökkentése érdekében
A felhasználók szakmai
hozzáértésének és
versenyképességének növelése
Új üzleti lehetőségek, innovatív
szakmai együttműködések
serkentése a vállalkozók között
A működési költségek
csökkentése a környezeti
felelősségtudat és hatékonyság
növelésével

Önértékelés
Az önértékelés egy online eszköz,
amellyel a hajós turisztikai szolgáltatók
mérhetik tevékenységük fenntarthatósági
szintjét. Az adatokat a használók maguk
töltik fel. Az értékelés környezeti
indikátorok összehasonlításán alapul,
célja, hogy meghatározza a szolgáltató
környezetre
gyakorolt
hatását
és
környezeti menedzsmentjének szintjét. A
folyamat eredményeként információkat
kap
a
környezeti
fenntarthatóság
szintjéről, egyúttal a rendszer egy
tanúsítványt is nyomtat. Mindez elérhető
magyarul, angolul, szlovénül, észtül,
franciául, lengyelül és spanyolul.
Elérhető itt:
http://efftourism.eu/index.php/hu/oenelem
zes/tool-hu

Tananyagok
A tananyagok és esettanulmányok
célja az ismeretek és a jó
gyakorlatok átadása a hajós
turizmus területéről. Az anyagokban
olyan ötletek találhatók, amelyeket
alkalmazni lehet a saját gyakorlatba
is.
Elérhető itt:
http://efftourism.eu/index.php/hu/tart
almak
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