Nejlepší turistický portál v republice - i díky dotacím Úřadu Regionální rady
Pardubice - Oficiální turistický portál Pardubického kraje www.vychodnicechy.info získal 12. ledna
2012 cenu Nejlepší turistický portál, která je udělována v rámci soutěže Velká cena cestovního ruchu
2011/2012. Hodnota tohoto ocenění je o to vyšší, že porota rozhodující o udělení ceny byla složena
z erudovaných odborníků na oblast cestovního ruchu, zástupců profesních asociací, odborníků na
reklamu a marketing či specialistů na problematiku rozvoje cestovního ruchu v regionech. Cenu u
příležitosti pořádaných veletrhů GO a Regiontour Brno převzal JUDr. Miroslav Stejskal, předseda
výkonné rady Destinační společnosti Východní Čechy a radní Pardubického kraje zodpovědný za
cestovní ruch.
Na ocenění turistického portálu Pardubického kraje má nezanedbatelný podíl i dotace poskytnuté
Úřadem Regionální rady regionu soudržnost Severovýchod. „Díky těmto dotacím se nám podařilo
zrealizovat množství nových rozvojových aktivit, které turistický portál Pardubického kraje vynesly na
špici v uživatelské přívětivosti a použitelnosti mezi ostatními regionálními turistickými portály“, řekl
JUDr. Stejskal.
První rozvojové aktivity na turistickém portálu byly připraveny v rámci projektu Podpora rozvoje
Destinační společnosti Východní Čechy, který byl zařazen do 2. kola výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. „Jednalo se například o vložení geografických dat k zimním
běžeckým trasám, trasám pro in-line bruslení nebo vytvoření modulu „itineráře“, díky kterému je
naplánování výletu na míru po Pardubickém kraji skutečně hračkou. Za zmínku stojí i rozšíření
virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů“, doplnil JUDr. Stejskal.
V současné době se rozvojové aktivity na turistickém portálu realizují díky projektu schváleném ve
14. kole výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod s názvem Podpora
turistického informačního systému v Pardubickém kraji. Díky této dotaci již mohou turisté čerpat
informace z turistického portálu přímo ve svém telefonu. V nejbližších měsících bude na turistický
portál doplněno množství inspirativních programů. Inspirace k jednodenním, dvoudenním i
vícedenním výletům po Pardubickém kraji bude k dispozici opravdu spousta.
Turistický portál www.vychodnicechy.info funguje celkem v devíti plnohodnotných jazykových
mutacích a oslovuje tak velmi širokou veřejnost nejen u nás, ale i v zahraničí. Svoji nabídku cílí nejen
na návštěvníky prostřednictvím webových stránek, ale také v rámci sociální sítě Facebook. Možnost
stáhnutí a uložení vyhledaných dat z portálu do GPS zařízení je již samozřejmostí.
Vyzkoušejte turistický portál www.vychodnicechy.info i Vy. Sami pak můžete posoudit, zda-li ocenění
Nejlepší turistický portál je ve správných rukou.
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