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Tisztelt Olvasó!
Az EFF Tourism projekt hírlevelének harmadik 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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Tudjon meg többet az önértékelési eszközről és a
tananyagokról más vállalkozások példáin keresztül!
A 3 hajót üzemeltető Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft kitöltötte az online
önértékelési kérdőívet, amely ITT elérhető. Az eredmény azt mutatja, hogy van még
lehetőség a fejlődésre. Ezért belső képzést fog szervezni a munkatársai számára arról,
hogyan kell az utasoknak a tó védett területeit és fajait bemutatni és milyen
szabályok/eljárásrend szerint kell hajózni azok közelében. Ennek fontosságát kiemeli,
hogy a társaság most először szervez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal
közösen a tó nyugati részén található Madárrezervátum területére hajóutat. A DINPI
fogja biztosítani a szakszerű vezetést, ugyanakkor a hajó személyzetének szintén
szükséges a megfelelő alapismereteket megszereznie a védett területekről és
fajokról.
Számos esettanulmány (jó gyakorlat) elérhető a projekt honlapján ITT.
Egy a honlapon található sok jó példa közül a spanyol Barco del Tajo társaság, amely a
Tagus Parkban (Spanyolország egyik nemzeti parkjában) szervez hajótúrákat és
hamarosan a Monfragüe Nemzeti Parkban is elindítja ezt a szolgáltatását. A szükséges
engedélyek beszerzése és az ehhez kapcsolódó technológiai módosítások elvégzése
nem egyszerű folyamat. Ezért a Barco del Tajo több szinten is új technológiákat és
belső eljárásokat alkalmaz: például a hajóikat új hibrid motorok fogják hajtani,
amelyeket kifejezetten kis- és középméretű kirándulóhajók számára fejlesztettek ki.
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Zárókonferencia és nemzeti zárórendezvények
A projekt zárókonferenciájára 2017 szeptember 19-20-án fog sor kerülni a
spanyolországi Caceresben, míg a magyar nemzeti zárórendezvényre augusztus
végén-szeptember elején kerül sor a Velencei-tónál. A zárókonferencián
bemutatjuk a projekt eredményeit valamennyi célcsoport számára és az
eredmények továbbviteléről, a folytatás lehetőségeiről is fogunk beszélni.
Ugyanakkor megvitatunk általános, a fenntartható hajós turizmushoz és annak
környezeti lábnyomához kapcsolódó témákat is.

Szakpolitikai felkészítők és útmutatók
Az EFF Tourism projekt útmutatói az érdekeltek különböző csoportjainak szóló
anyagok. A hajós turizmushoz kapcsolódó különböző szervezetek ezek alapján a
projekt megközelítési módszereit, filozófiáját és eredményeit alkalmazni tudják saját
munkájukban, ezzel hozzá tudnak járulni a fenntarthatóság szintjének növeléséhez
területükön.
 A felhasználók útmutatója azt mutatja be, hogyan lehet az önértékelést és a
tananyagokat hatékony használni és tartalmukat jobban megérteni.
 Trénerek útmutatója. A képző szervezetek számára bemutatja, hogyan lehet a EFF
Tourism projekt eredményeit és kapcsolódó anyagokat integrálni a képzések
anyagaiba.
 Az EFF Fenntartható Turizmus felkészítő a hajós turizmus területén működők
számára bemutatja, hogyan lehet a projekt eredményeit annak érdekében
felhasználni, hogy fenntartható turisztikai desztinációvá váljanak és ehhez
kapcsolódó szolgáltatások tudjanak bevezetni.
 Az EFF Szakpolitikai Felkészítő egy gyakorlati anyag a közszféra döntéshozói
számára környezetvédelem és fenntarthatóság témakörében, a hajós turizmus
területén.
Mindezek az anyag szeptember végén lesznek elérhetőek a projekt honlapján.
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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

