Projekt „Turistický informační portál Olomouckého kraje“
•
•
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podán v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Polsko, opatření 2.1
– Rozvoj cestovního ruchu
celková finanční výše projektu 2,15 mil Kč (75% EU, 20% Olomoucký kraj, 5% státní
rozpočet)
v rámci realizace projektu byla uzavřena spolupráce s polskou organizací OROT
(Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna), která vytvořila na polské straně síť
tzv. infoboxů
projekt řešil vytvoření a provozování internetového portálu cestovního ruchu
Olomouckého kraje ve spolupráci s poskytovateli služeb (informační centra, cestovní
kanceláře atd.) a provozovateli turistických atraktivit v oblasti cestovního ruchu a
vytvoření partnerské platformy pro budoucí spolupráci za účelem rozšíření dalších
služeb
spuštění 1. 7. 2007, komplexní turistické informace o Olomouckém kraji

Projekt „Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje“
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projekt byl podán v rámci ROP oblast podpory 3.4 Propagace a řízení
nositel projektu: Olomoucký kraj
partneři projektu:
–
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
–
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
doba realizace: březen 2009 – srpen 2010
cíle projektu:
zlepšení informovanosti turistů o aktuální nabídce
zvýšení návštěvnosti turistického portálu Olomouckého kraje
zlepšení pozice turistického portálu ve vyhledávačích
inovací turistického portálu www.ok-tourism.cz dojde k rozšíření, zrychlení
a zefektivnění přenosu informací a také komunikace mezi subjekty nabízejícími
a poptávajícími služby a produkty v cestovním ruchu, a tím i k dalšímu rozvoji
cestovního ruchu v Olomouckém kraji

Financování projektu
• celkové náklady: 4 mil. Kč
• dotace EU (ROP): 3,4 mil. Kč
• Olomoucký kraj: 0,6 mil. Kč
Hlavní aktivity projektu:
• vytvoření nástroje průvodce, který umožní sestavovat itineráře, programy,
trasy odpovídající individuálním požadavkům uživatelů
• vytvoření mapových podkladů včetně funkcí mapového systému
s možnost zakreslování tras do mapy
• vytvoření vyhledávacího filtru pro ubytování
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rozšíření jazykových mutací portálu o francouzštinu, italštinu, španělštinu,
ruštinu a maďarštinu
zapojení cca 40 informačních center do editace dat portálu
cílená propagace portálu formou e-markertingu a PR aktivit
v budoucnu vybudování celokrajského rezervačního systému

Kontakt:
Krajský úřad Olomouckého kraje
oddělení cestovního ruchu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel: +420 585 508 251
e-mail: r.stojan@kr-olomoucky.cz
www.ok-tourism.cz
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