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Tisztelt Olvasó!
Az EFF Tourism projekt hírlevelének első számát olvassa. Összesen 4 számot fogunk
kiadni a projekt végéig, 2017 októberéig 1-ig.

Mi az EFF TOURISM?
Az EFF Tourism - „Environmental Footprint of Fluvial Tourism” (magyarul: „A
Hajós Turizmus Ökölógiai Lábnyoma”) projekt célja, hogy a természeti
környezetben – ahol a hajós turizmus jelen van – a környezet szempontjából
fenntartható intézkedések valósuljanak meg. Az EFF Tourism mindazoknak, akik a
hajós turizmusban szolgáltatóként részt vesznek (pl hajótulajdonosok, hajós
turizmus szolgáltatói és ) segíti új ismeretek és képességek megszerzését az
ökológiai lábnyom csökkentése céljával. További információk a projektről:
www.efftourism.eu.

Csatlakozzon az EFFT közösségéhez
Ha naprakész információkat szeretne kapni a projekt híreiről és az EFF Tourism
projekt közösségének tagja szeretne lenni, kövessen minket Twitteren és
Facebookon:

twitter.com/efftourism
facebook.com/efftourism
és használja ezt:
#EFFTourism !
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Elindult az önértékelés!
Most kevesebb, mint 5 perc alatt megmérheti a hajós turisztikai
tevékenységének az ökölógiai lábnyomát! Ki akarja próbálni? ITT eléri!
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.

EFFT tananyagok és esettanulmányok
A tananyagok és esettanulmányok elérhetőek az EFFT honlapján, magyar,
angol, szlovén, észt, francia, lengyel és spanyol nyelven ITT.
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.
Az anyagok által lefedett környezeti hatás témák az alábbiak: zaj, energia,
biodiverzítás, képzés, levegő, karbantartás, hulladék, beszállítók, tájkép, sztenderdek,
talaj és víz. Minden tananyag két kapcsolódó esettanulmányt tartalmaz, amelyek
valódi példákat és kezdeményezéseket mutatnak be Magyarországról, Észtországból,
Spanyolországból, Szlovéniából, Lengyelországból és Franciaországból.
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Mondja el véleményét !
Anyagaink használóit kérjük, hogy használják az önértékelési
rendszert, a tananyagokat és az EFFT honlapot és mondják el
véleményüket.
A képzési anyagok célja, hogy segítsék a felhasználókat az önértékelés
eredménynek a javításában, az esettanulmányok eredményeinek
alkalmazásában és új ismeretek szerzésében a fenntarthatóság területén.
Kérjük a felhasználókat, hogy most, a kísérleti időszakában teszteljék a
rendszerünket és osszák meg velünk tapasztalataikat. Mivel a környezetbarát
viselkedés és a fenntarthatóság egyre fontosabb az ügyfelek számára is, ez
újabb piacokat nyithat és további ügyfeleket hozhat a jövőben.
Az önértékelés ITT érhető el.
A tananyagok ITT érhetőek el.
Ne felejtse elküldeni nekünk elküldeni véleményét ezen a linken.

Rövidesen…
EFFT Policy Briefs
Guidelines for policy makers and stakeholders regarding EFFT
approach and results.
EFFT zárórendezvény
A nemzeti zárórendezvények és a spanyolországi
zárókonferencia célja a projekt eredményeinek a bemutatása
és hasznosítása. Ezekre augusztusban és szeptemberben fog
sor kerülni.
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Érdekli a projekt?
Lépen velünk kapcsolatba!
Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft
8095 Pákozd, Móga János utca 21.
to@velenceitohajozas.hu
www.velenceitohajozas.hu

Milyen szervezetek dolgoznak együtt az EFFT projektben?

www.intur.vistula.edu.pl

www.soomaa.com

www.velenceitohajozas.hu

www.inuk.si

www.clusterturismoextremadura.es
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commision cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

www.icmejora.com

www.nautical-tourism.eu

