Kritéria/Nároky na partnery sítě zelených prostor AT-CZ
Proč je nutné nějaké kritéria stanovit?
Partneři sítě zelených prostor by měli splňovat min. požadavky, které povedou
k aktivní účastni na projektu a zajistí poskytování alespoň základních informací a
služeb turistům. S ochotou aktivně se zapojit do sítě bude podporován i rozvoj
nabídek.
V rámci sítě zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku byla
definována následující kritéria:



Připravenost podílet se na aktivitách sítě
Jmenování kontaktní osoby pro komunikaci v síti



Existence spravovaného/obhospodařovaného zeleného prostoru/zahrady/parku



Existence turisticky atraktivního zážitku/atrakce v zeleném
prostoru/zahradě/parku pro návštěvníky – mohou to být také zajímavé prvky
zeleného prostoru/zahrady/parku
o
o
o
o


-


-

Ukázky (např. zahrady se vzdělávacím programem, zahradnictví, festivaly,...)
Zprostředkování vědomostí o zahradě (botanické zahrady, pokusná a pozorovací zahrada,
zahrady se vzdělávacím programem,…)
Požitek (např. kulinářství v zahradě, ze zahrady, užitkové zahrady,...)
Odpočinek (např. klidové oblasti, klášterní zahrady,…)

(Nějaká min.) přístupnost zeleného prostoru/zahrady/parku návštěvníkům
Volně přístupné (např.veřejné parky)
Daná otevírací doba
Den otevřených dveří (v pevně stanované termíny, např. u soukromých malých
zahrad)
Vstup po předchozí dohodě (např. malé soukromé zahrady, vstup pouze během
prohlídky,…)

Existence minimálního vybavení a minimální nabídky služeb
Aktuální informace k základní nabídce, ceníky, otevírací doba (např. vlastní webová
stránka, vlastní leták, nebo součást webové stránky města/obce atd.)
Telefonická a elektronická (e-mail) dostupnost k rezervaci termínů a k získání
informací
Komunikace možností příjezdu a cesty do místa, možnosti parkování
Minimální občerstvení (pitná voda)
Dostupná a udržovaná WC (nebo odkaz, kde se např. nachází veřejné WC poblíž)
Možnosti odpočinku v zeleném prostoru
Záruka, že prezentovaná nabídka je také k zažití

Na základě kritérií bude sestaven seznam partnerů sítě, kteří budou pravidelně
informováni o vývoji v projektu, budou zváni na akce apod. Seznam partnerů sítě bude
pravidelně rozšiřován a aktualizován na základě zájmu a naplnění kritérií kontrétních
uchazečů.
Pro další informace a při zájmu o účast v síti zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v
Dolním Rakousku kontaktuje Moniku Hlávkovou, hlavkova@ccrjm.cz, tel.: +420 542 210 088

