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Cílem projektu je vytvoření kompletního návrhu systémového a IT řešení aplikace pro prezentaci informací o 
destinaci Brno a jižní Morava, napojení na nákup jízdenek, slev do restaurací či dalších atraktivit. 
Zadavatelem je Centrálu cestovního ruchu – jižní Morava, z.s.p.o. (dále jen CCRJM).
CCRJM ve svém projektu „Moravia Convention Bureau“ poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé 
komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních 
akcí ve městě Brně a na jižní Moravě.
Účastníci konferencí musí být vybaveni základním informačním balíčkem o destinaci, ve které se pohybují. 
V současné době je většina těchto informací předávaná papírovou formou. Vzhledem k udržitelnosti a s 
ohledem na ekologii chceme vytvořit aplikaci, která bude schopna konferenčního, kongresového a potažmo i 
jiného návštěvníka vybavit kvalitní sadou informací o destinaci. Spojuje partnery v regionu od hotelů, 
restaurací, přes poskytovatele konferenčních prostor až po dopravce a podniky nabízející doprovodné 
programy. Její využití je vhodné nejen pro konferenčního návštěvníka, ale například také pro studenty či 
pracovníky, kteří dojíždí do rem v regionu za zkušenostmi.

Tím, že se kongresové akce často konají mimo turistickou sezónu, dochází k potlačování sezónnosti a 
rovnoměrnějšímu vytížení ubytovacích kapacit. Kongresoví turisté také zvyšují příjmy poskytovatelů služeb, 
čímž dochází k přílivu nemalých nančních prostředků do státního rozpočtu, především odváděním daně z 
přidané hodnoty. V regionu díky kongresům dochází ke zlepšování infrastruktury a zvyšování úrovně 
poskytovaných služeb. Ruku v ruce se zvýšenou návštěvností se zvyšuje také ekologická zátěž, na kterou se 
v posledních letech zaměřuje pozornost organizátorů akcí. Zisky z těchto akcí mají nezanedbatelný podíl na 
HDP a devizových příjmech státu, a také dochází k tvorbě nových pracovních míst. Abychom mohli být 
konkurenceschopným žadatelem na poli velký mezinárodních kongresů a konferencí, musí být naše nabídka 
udržitelná a ohleduplná k životnímu prostředí. 
Nová aplikace by jednak odbourala potřebu tisknout množství materiálů, usnadnila by distribuci informací o 
destinaci rmám/institucím dle vlastních potřeb, a také by zefektivnila komunikaci jednotlivých partnerů.
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Systémové a IT řešení pro podporu udržitelného turismu

Vytvoření kompletního návrhu systémového a IT řešení aplikace pro prezentaci informací 
o destinaci Brno a jižní Morava.
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