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Tisková zpráva

V Ostravě dne 24. 7. 2012
Projekt Cestovní ruch bez bariér byl zdárně ukončen

Projekt Cestovní ruch bez bariér, který měl za cíl zmapovat potenciál bezbariérového CR v
Moravskoslezském kraji a zviditelnit Moravskoslezský kraj jako aktivní region ve zpřístupňování
cestovního ruchu všem, byl v červenci 2012 ukončen. Plánovaných cílů se podařilo dosáhnout také
díky

dvěma

výstupům:

Studii

bezbariérového

cestovního

ruchu

a publikaci Tipy na výlety.
Studie bezbariérového cestovního ruchu, první svého druhu v ČR, zjišťuje potenciál
Moravskoslezského kraje stát se turistickou destinací pro všechny. Identifikuje bariéry
a potřeby jak potenciálních návštěvníků, tak poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Vychází
z rozsáhlého dotazníkového šetření a workshopů s aktéry cestovního ruchu, které přinesly řadu námětů
na zlepšení a spolupráci. Náhled Studie je k dispozici na webových stránkách www.jedemetaky.cz,
www.klacr.cz a www.kr-moravskoslezsky.cz. O plnou verzi Studie mohou zájemci žádat na mailové
adrese redakce@jedemetaky.cz, bude jim zaslána bezplatně.
Tipy na výlety vychází z monitoringu přístupnosti více jak 200 turistických cílů osobám se
zdravotním postižením, seniorům a rodinám s malými dětmi. Podrobné výsledky přístupnosti i tipy na
jednotlivé výlety jsou umístěny na portálu www.jedemetaky.cz. v nové sekci Trasy a cíle.
V rámci

projektu

vzniklo

bezmála

dvacet

filmových

a

tiskových

reportáží

o bezbariérovém cestování v Moravskoslezském kraji. Ty mapují všechny cílové skupiny. Tyto
reportáže je možné najít na webu www.klacr.cz.
Doufáme, že se nám realizací tohoto projektu podařilo přiblížit cestování všem skupinám
osob. Rádi bychom na tento projekt navázali dalšími aktivitami tak, abychom s bezbariérovým
cestováním mohli dále seznamovat širokou veřejnost, odborníky z oblasti cestovního ruchu a skupiny
osob, které bezbariérový cestovní ruch mohou využívat.
Tento projekt je financován z:
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a také z rozpočtu MSK
Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj
Kontakt: Klacr o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu, Na Jízdárně 7, 702 00, Ostrava
e-mail: petr.kolcarek@regrada.cz

Tento projekt je také spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

