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Pro další informace prosím kontaktujte koordinátora projektu: 

 

Basque Mobility and Logistic Cluster - MLC 

Garoa Lekuona - susmile@mlcluster.com   
 

https://www.linkedin.com/company/susmile  

https://twitter.com/SUSMILEproject 

https://www.facebook.com/susmileproject 
 

   www.susmile.eu 

Podpora Evropské komise pro vydání této publikace 
nepředstavuje schválení jejího obsahu, který odráží pouze 
názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za jakékoli 
použití informací v ní obsažených. 

Projekt SUSMILE je dvouleté strategické partnerství v rámci 

programu ERASMUS+, které sdružuje 8 partnerů ze čtyř zemí 

EU s cílem podpořit připravenost na online vzdělávání tím, 

že prostřednictvím této výzvy vytvoří účinné a inkluzivní 

výukové nástroje, materiály, zdroje a metodiky pro zajištění 

dálkového vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky na 

poslední míli. 

Udržitelná   

logistika 

poslední míle  

ÚSPĚŠNÉ ONLINE  VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOU LOGISTIKU  POSLEDNÍ MÍLE 



CÍL PROJEKTU SUSMILE 

Vytvořit MOOC, masivní otevřený online kurz, který 

integruje digitální e-learningové zdroje 

pro poskytovatele odborného vzdělávání 

a přípravy s cílem proškolit studenty 

pomocí nových, praktických a 
inovativních konceptů v oblasti udržitelné 

logistiky poslední mile. 
 

 

PŘÍNOS PROJEKTU SUSMILE 

 Následkem pandemie COVID-19 je nezbytné: 

Zvýšit počet online vzdělávacích zdrojů v oblasti   

logistiky, zejména pro doručování na poslední míli. 

Snížit negativní dopady, které jsou způsobeny 

online nákupy v důsledku neudržitelných systémů 

distribuce na poslední míli. 

 

• Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy 

• Logistické organizace, klastry a sdružení 

• Soukromé logistické subjekty 

• Orgány vývoje vzdělávací a logistické politiky  

• Místní a regionální správní orgány 

• Odborná a široká veřejnost 

Strategická partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu 
Spolupráce v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů 

Grantová dohoda programu Erasmus+: 2020 1 ES01 KA226 VET 096222  
Financováno EC, prostřednictvím španělské národní agentury  SEPIE 
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 Zdarma 

 Snadno 

 Přístupně 

 Adaptivně 

 

 Udržitelně 

 Úspěšně 

 Digitálně 

 Mezinárodně 

 

PLÁN PRÁCE A ČINNOSTÍ SUSMILE 

Vytvořit MOOC zaměřený na udržitelné 

doručování na poslední míli, který se skládá ze 

dvou intelektuálních výstupů: 

 e-learningové moduly složené ze statické a 

flexibilní výukové sady  
 

 vzdělávací hra, která usnadňuje praktické 

procvičení, pochopení a výklad e-learningových 

modulů 

 VÝHODY KURZU 

 

 

 

 

 


