
 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
              Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Strategický plán LEADER  I  Sudety – místo k setkávání 
 

předběžné oznámení o přípravě vyhlášení 
6. výzvy k předkládání žádostí o dotace 
 
Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství oznamuje, že počátkem května 2011 bude vyhlášena již  
6. výzva k předkládání žádostí o dotace v rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo 
k setkávání“.  Vyhlášení 6. výzvy bylo schváleno Výborem partnerství MAS, v tuto chvíli probíhá schvalování změn 
v jednotlivých Fichích na CP SZIF (poskytovatel dotace), které byly navrženy na základě předběžných výsledků 
střednědobého hodnocení realizace SPL.  
 
Tímto oznámením MAS upozorňuje případné žadatele a předběžně zveřejňuje hlavní informace o připravované výzvě, 
aby umožnila zájemcům včas zahájit přípravu projektových záměrů. MAS zároveň upozorňuje, že dále uvedené 
informace mohou doznat ještě určitých změn, doporučujeme proto průběžně sledovat internetové stránky MAS 
www.leader-ceskyzapad.cz a případné nejasnosti konzultovat s pracovníky MAS. 
 
MAS Český Západ – Místní partnerství podporuje v letech 2008 - 13 vybrané projekty v oblasti Konstantinolázeňska, 
Stříbrska, Plánska a Hracholusk (viz Mapa územní působnosti MAS). Projekty musí být v souladu s příslušnou Fichí 
(opatřením) Strategického plánu LEADER. 
 
Oblasti podpory - Fiche 
 
fiche (číslo a název) žadatelé podporované aktivity 

1. Zachování a zhodnocení 
historického dědictví 
 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org. 
- podnikatelé 

- obnova nemovitých objektů pro využití (např. kult., hist. a tech. památek, sakrálních staveb, 
hradišť, voj. opevnění, montánních staveb, drobných památek v krajině, atd.) vč. úprav okolí 
- revitalizace historických parků, zahrad, alejí apod. ve vazbě na stavební obnovu památky 
- restaurování movitých předmětů kulturního dědictví, které budou zpřístupněny veřejnosti 
- výstavní expozice a muzea, panely 
- příjezdové komunikace, parkoviště, osvětlení apod. 
- pořízení techniky na údržbu souvisejících veřejných prostranství 
- studie, plány, výzkumy, posudky apod., související publikační činnost (knihy, letáky, 
brožury, pracovní listy, web…) 

2. Obnova a kultivace 
veřejných prostranství 
jako míst k setkávání 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org. 

- obnova veřejných prostranství vč. mobiliáře, vodních, herních a dalších prvků 
- přístupové komunikace, parkoviště, ... 
- veřejné osvětlení, obecní rozhlas, bezpečnostní systémy apod. 
- parkové úpravy,  
- nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství 

3. Veřejné budovy  
a sportoviště 
jako místa k setkávání 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org 

- obnova a výstavba veřejných budov, vzdělávacích a volnočasových zařízení (úřady, 
multifuknční prostory, obecní a spolkové domy, knihovny, školky, školy, školící centra, DDM, 
hřiště, sportoviště, koupaliště, klubovny, nouzové byty, krizová centra, mateřská centra, 
zdravotnická centra, 
stacionáře, DPS, zařízení pro handicapované, útulky pro zvířata, prodejny smíšeného zboží, 
stabilního tržiště, pošty) vč. úprav okolí 
- nákup vybavení a zařízení 

4. Zařízení pro zdravý  
životní styl jako formu 
poznávání krajiny 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- podnikatelé 

- obnova a budování turistických tras a stezek (pěší, cyklo, hippo, naučné apod.) vč. 
mobiliáře (odpočívadla, infopanely, interaktivní prvky apod.)  
- obnova a budování rozhleden 
- nákup techniky pro údržbu 
- přístupové komunikace, nástupní místa apod. 
- propagace projektu – tištěný leták nebo průvodce, pracovní listy, internetové stránky apod. 

5. Rozvoj venkovského 
cestovního ruchu 

- podnikatelé 
- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 

- obnova a výstavba ubytovacích kapacit (min. 5 pokojů, max. 60 lůžek), stravovacích 
zařízení (pouze v návaznosti na ubyt.), objektů pro sportovní vyžití (koupaliště, jízdárna, 
hřiště, ...), základního wellness a půjčoven sport.potřeb vč. vybavení 
- rozvoj agroturistiky, hippoturistiky 
- obnova a výstavba drobných provozoven (např. výroba a prodej místních produktů) 
- obnova a budování veř. přístupných tur. tras a stezek (pěší, cyklo, hippo, naučné apod.) vč. 
mobiliáře a rozhleden 
- propagace výstupů – letáky, internet, poutače, … (jen u DM) 

6. Interpretace historického 
dědictví regionu  

- obce 
- neziskové org. 
- církevní org. 
- podnikatelé 

- obnova objektů kulturního dědictví (zámky, fary, ...) pro využití v cestovním ruchu 
(návštěvnická a informační centra, muzea, ...) vč. vybavení 
- restaurování movitých předmětů kulturního dědictví, které budou zpřístupněny veřejnosti 
- obnova a výstavba objektů pro sportovní využití (koupaliště, hřiště, ...) a turistických tras  
a stezek (pěší, cyklo, hippo, naučné apod.) vč. mobiliáře 
- úpravy okolí, parkoviště, apod. 
- související publikační činnost (knihy, letáky, brožury, web…) 
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Další oblasti podpory, zaměřené na rozvoj drobného podnikání (Fiche 7 a 8) a nově také na rozvoj zemědělství, budou 
vyhlášeny v plánované 7. výzvě, která bude otevřena přibližně v srpnu tohoto roku. Další nová oblast podpory zaměřená 
na podporu příležitostné dopravy pro regionální akce (pořizování mikrobusů pro dobrovolné svazky obcí) bude vyhlášena 
rovněž nejdříve v 7. výzvě, případně až v roce následujícím. MAS zároveň upozorňuje, že Výbor partnerství rozhodl o 
zrušení Fiche 9 orientované na podporu seminářů a vzdělávacích akcí, především s ohledem na změnu pravidel. 
 
Výše dotace  
 
Minimální výše požadované dotace bude nově stanovena na 30 tis. Kč, maximálně lze však požadovat 1 mil. Kč (u Fichí 
2 a 3 až 1,5 mil. Kč). V rámci 5. výzvy bude rozděleno zhruba 4.800.000 Kč. Žadatelé mohou získat až dotaci až do výše 
90% způsobilých nákladů projektu, pouze u Fiche 5 je procentní míra omezena na max. 50% (dle velikosti podniku).  
V případě plátců DPH a obcí je dotace vypočítána z částky způsobilých výdajů bez DPH. Každý projekt musí čerpat více 
než polovinu výdajů z tzv. hlavního opatření příslušné Fiche.  
 
 
Předkládání žádostí 
 
Žádosti předkládají žadatelé osobně, v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, Lázeňská 63 (1. patro nad prodejnou 
COOP) a to pouze v době, stanovené pro příjem žádostí (předběžně předpokládáme příjem žádostí ve dnech 30. – 
31. 5. 2011 od 9 do 16:30 hod.). Žádosti budou přijímány písemně v 1 vyhotovení pouze na předepsaných formulářích 
„Žádosti o dotaci“ pro danou Fichi, vč. povinných příloh dle bližší specifikace v příslušné Fichi (tedy vč. CD 
s elektronickou verzí Žádosti o dotaci). Vybrané povinné přílohy bude možné předložit až po hodnocení projektů 
Výběrovou komisí MAS. V rámci této výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.  
 
 
Způsob hodnocení žádostí 
 
Předložené žádosti budou hodnocené Výběrovou komisí dle dále uvedených Preferenčních kritérií (oproti předchozím 
výzvám došlo ke změně ve způsobu hodnocení). Na základě tohoto hodnocení rozhodne Výbor partnerství o konečném 
pořadí projektů. O udělení dotace tak rozhodnou zástupci místního veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. 
 

Preferenční kritéria pro SPL 
Kritéria a jejich skupiny bodovací 

škála 
1. Projekt zapadá do rámce dosud realizovaných aktivit v regionu nebo obci a počítá s dalším rozvojem. max. 18 
        1.1 Projekt navazuje, rozvíjí předchozí projekty. 0 – 3 
        1.2 Jsou plánované navazující aktivity. 0 – 3 
        1.3 Je zajištěna udržitelnost výsledků projektu (ekonomická životaschopnost, personální či institucionální udržitelnost). 0 – 6 
        1.4 Projekt je ekonomicky soběstačný, projekt nezvyšuje nároky na veřejné rozpočty. 0 – 6 
2. Projekt je ukázkou dobré praxe. max. 33 
        2.1 Projekt je příkladem toho, jak by podobné aktivity měly probíhat, je příkladem i pro ostatní regiony 0 – 6 
        2.2 Uplatňování inovačních přístupů. (projekt je originální, v regionu dosud nerealizovaný) 0 – 3 
        2.3 Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty (i občany) a projekty z různých  
              odvětví místního hospodářství. 0 – 6 

        2.4 Projekt využívá místní zdroje (budovy, dodavatelé, materiál, dobrovolníci, práce vlastními silami, apod.). 0 – 6 
        2.5 Výstup projektu je plně funkční (doplňuje či propojuje stávající samostatně fungující nebo existující prvky, aktivity nebo 
              organizace nebo vytváří samostatný funkční celek). 0 – 6 

        2.6 Rozpočet projektu je přiměřený, žadatel prokázal efektivní využití zdrojů. 0 – 6 
3. Projekt prospívá obyvatelům regionu Český Západ. max. 18 
         3.1 Vytvoření každého nového pracovního místa na plný úvazek. 0 – 6 
         3.2 Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (zapojení do přípravy, realizace, využitelnost výstupů projektu specificky 
                na mladé lidi do 30 let). 0 – 3 

         3.3 Zaměření dopadů projektu na ženy (zapojení do přípravy, realizace, využitelnost výstupů projektu specificky pro ženy). 0 – 3 
         3.4 Projekt přispívá ke zvýšení společensko-kulturních aktivit v regionu či obci. 0 – 6 
         3.5 Projekt zahrnuje vzdělávání a informační aktivity. 0 – 6 
4. Projekt přispívá k zlepšení životního prostředí regionu Český Západ. Max. 18 
        4.1 Projekt udržuje a zlepšuje stav dědictví regionu (kulturní, historické, přírodní, technické). 0 – 6 
        4.2 Projekt zahrnuje příkladné úpravy veřejných prostranství. 0 – 6 
        4.3 Projekt je ekologický a šetrný k životnímu prostředí (např.  
              využívá postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí). 0 – 6 

5. Projekt přispívá k rozvoji podnikání a/nebo cestovního ruchu v regionu Český Západ. Max. 27 
        5.1 Projekt vytváří nebo rozšiřuje nabídku služeb a produktů cestovního ruchu. 0 – 6 
        5.2 Projekt přispívá k diverzifikaci zemědělských subjektů. 0 – 6 
        5.3 Projekt vytváří místní produkty. 0 – 6 
        5.4 Projekt zahrnuje vznik a rozvoj drobného podnikání. 0 – 6 
        5.5 Projekt zahrnuje propagaci a marketing nabízených služeb. 0 – 3 
CELKEM  Max. 114 
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Každý člen Výběrové komise hodnotí všechny předložené projekty dle výše uvedených preferenčních kritérií. V rámci 
každého kritéria přiděluje každý hodnotitel pouze celé body v rozmezí dané bodové škály (tedy 0, 1, 2, 3; případně 
vynásobené vahou 2), na závěr tyto body sečte v rámci daných skupin a celkem. Poté je zpracován výsledný bodový zisk 
vypočtením aritmetického průměru (zaokrouhleného na dvě desetinná místa) z hodnocení všech členů Výběrové komise, 
kteří daný projekt hodnotili. V případě shodného počtu bodů, rozhodne bodový zisk daných projektů ve skupině 2, pokud 
ani tehdy ne, pak los, tažený předsedou Výběrové komise. 
 
 
Konzultace a informační seminář pro žadatele, další informace 
 
Vzhledem k poměrné administrativní náročnosti přípravy projektu, nutnosti seznámit se s pravidly a způsobilými výdaji, 
doporučujeme účastnit se informačního semináře pro žadatele (termín předpokládáme ve druhém květnovém týdnu, 
místo konání bude upřesněno).  
 
 
Dokumenty předkládané při podání Žádosti o dotaci  
 
Žádost vč. všech dále uvedených dokumentů se předkládá v jednom originále dle dále uvedených pokynů. Originál 
předkládejte svázaný v rychlovazači nebo sešité běžnou kancelářskou sešívačkou, dokumenty prosím nesvazujte 
plastovou kroužkovou ani jinou pevnou vazbou.  
 

Č Název přílohy Kdy se předkládá? forma 
   1 Žádost o dotaci – vyplněný formulář SZIF v elektronické podobě (vytiskne pracovník MAS) vždy O 
   2 Osvědčení právního statutu vždy K 
   3 Předpokládaný položkový rozpočet projektu vždy K 
   4 Fotodokumentace stavu před realizací projektu - min. 3 fotografie vždy O 
   5 Kopie katastrální mapy s vyznačením lokalizace předmětu projektu  vždy K 

   6 
Pravomocné a platné1 stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření 
stavebního úřadu nahrazující stavební povolení. V případě, že není třeba výše uvedených 
rozhodnutí či opatření, pak čestné prohlášení žadatele2 

vždy K 

  7.1 Stavebně-technická projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem pouze v případě stavebního nebo 
územ. řízení nebo ohlášení stavby K 

  7.2 Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku vždy, když není přiložena Technická 
dokumentace dle bodu 7.1  K 

   8 Znalecký posudek nakupované nemovitosti pouze v případě nákupu stavby / 
pozemku, který bude dotován K 

   9 Doklad o kulturním dědictví např. formou stanoviska ORP, NPÚ, výpisem z registru 
kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby pouze u Fiche 1 a 6 K 

   10 Souhlasné stanovisko AOPK ČR nebo Správy CHKO dle závazného vzoru  pouze u Fiche 4 K 
   11 Prohlášení o zařazení do kategorie malých či středních podniků – vyplněný formulář  pouze u Fiche 5 K 
 

 
Předpokládaný harmonogram výzvy (jednotlivé termíny budou upřesněny ve výzvě) 
 
Předběžné oznámení o výzvě  26. 4. 2011, úterý 
Zveřejnění výzvy   první týden v květnu 
Informační seminář pro žadatele druhý týden v květnu 
Konzultace pro žadatele  průběžně celý květen po předchozí telefonické domluvě 
Příjem žádostí     30. – 31. 5. 2011, pondělí - úterý, od 9 do 16:30 hod., Konstantinovy Lázně 
Veřejná prezentace projektů  6. – 7. 6. 2011 (datum, čas a místo bude upřesněno) 
Výběr projektů k podpoře MAS  16. 6. 2011 
Registrace žádostí na RO SZIF  do 20. 6. 2011 
Kontrola žádostí RO SZIF  srpen 2011 
Podpis Dohody na RO SZIF  říjen/listopad 2011 (předpoklad) 
Zahájení realizace projektů  nejdříve od data Registrace žádosti na RO SZIF (červen 2011) 
Předkládání Žádostí o proplacení nejdéle do 24 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (cca říjen 2013) 
 
 
Kontakt 
 
Jan Florian, koordinátor programu LEADER 
e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz, tel.: 77 44 99 396 
kancelář: Lázeňská 63, Konstantinovy Lázně 

 
 
 

    
                                                 
1 V den podání Žádosti o dotaci stačí předložit příslušný dokument bez nabytí právní moci či platnosti. Tuto skutečnost lze doložit až po výběru projektů k podpoře. Nejpozději však před rozhodnutím 
Výboru partnerství o doporučení projektu k podpoře. 
2 Doporučujeme toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu.  
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Příloha – stručné charakteristiky jednotlivých oblastí podpory (Fichí) 
 
 
Fiche 1 – Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ 
 
Fiche je zaměřena především na obnovu historicky cenných objektů (vč. movitých) či historických parků, zahrad nebo 
krajinných prvků, které jsou nedílnou součástí historického vývoje venkovského prostoru. Díky realizaci podpořených 
projektů by mělo dojít minimálně ke konzervaci stávajícího stavu a zabránění dalšímu chátrání, v ideálním případě by 
měly být realizovány kompletní rekonstrukce, které přispějí k novému využití opravovaných staveb.  
 
Současně bude podporováno zpracování studií, průzkumů a dalších koncepčních materiálů, za předpokladu zřejmé 
využitelnosti těchto dokumentací při další záchraně historického dědictví regionu.  
 
Vzhledem k omezenému finančnímu rozsahu podpory jsou předpokládány především projekty, které budou impulsem pro 
přípravu konkrétních navazujících investičních projektů většího rozsahu. 
 
Pro přiblížení historie regionu veřejnosti bude podporováno také vydávání regionálních publikací, které budou vhodným 
způsobem představovat tuto problematiku. 
 
Důležitým aspektem této priority je prokázání podpory místní komunity a zapojování veřejnosti do všech fází projektu, 
především pak do jeho samotné realizace (např. formou dobrovolnických brigád či workcampů, řemeslných workshopů 
apod.) ale i ve fázi následného využívání podpořených staveb (např. v podobě společenských či kulturních akcí). Cílem 
Fiche není pouze samotná stavební obnova jednotlivých objektů, ale podpora vytvoření vztahu místních obyvatel k těmto 
stavbám a nalezení jejich nové funkce. 
 
Pro Fichi 1 je v rámci 6. výzvy předběžně vyčleněno cca 0,9 mil. Kč. 
 
 
Fiche 2 – Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání 
 
Ústředním tématem této Fiche je obnova veřejných prostranství obcí a měst regionu, která slouží k potkávání místních 
obyvatel a k vytváření sociokulturních vazeb. Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu nebo vytváření návsí, 
náměstí, parků a výletních míst a to včetně umisťování vhodného mobiliáře (např. lavičky, stojany na kola, pergoly) a 
dalších souvisejících prvků (např. kašny, sochy, herní prvky) vč. jejich oprav. Kromě stavebních prací je možné do 
projektu zahrnout i úpravu a výsadbu zeleně, obnovu a vytváření vodních ploch nebo instalaci bezpečnostních systémů. 
 
Podpora je zaměřena také na pořizování techniky pro údržbu veřejných prostranství za předpokladu jejího dlouhodobého 
efektivního využití.  
 
Při přípravě projektů kromě potřebnosti projektu také nutné zvažovat možnosti žadatele udržovat obnovené či 
vybudované veřejné prostranství v dobrém stavu minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 
Zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů je získání podpory veřejnosti již ve fázi přípravy projektu (např. 
formou komunitního plánování nebo veřejné diskuse nad návrhy úprav příp. výběrem zvoleného mobiliáře). Vhodné je při 
přípravě zohlednit názory různých věkových skupin (děti, mládež, senioři), pro jejichž setkávání by upravené prostranství 
mělo sloužit a respektovat také venkovský charakter sídel vč. využití místních specifik (umisťování místních kamenů 
apod.). V průběhu realizace se pak v řadě případů osvědčilo zapojení veřejnosti do některých prací formou 
dobrovolnických brigád (např. výsadba zeleně, osazování mobiliáře apod.). Zapojením místních obyvatel do plánování a 
realizace úprav těchto prostranství se zvýší i jejich zájem o život v obci a navíc se vytvoří vztah k upravovanému místu a 
tím i ochota o jeho vzhled v budoucnosti pečovat. 
 
 
Fiche 3 - Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání 
 
Účelem této Fiche je zlepšení stavu veřejných staveb, sloužících k setkávání místních obyvatel především v oblasti 
kulturní, společenské, sociální, církevní, volnočasové a vzdělávací. Podporovány budou projekty zaměřené na 
rekonstrukci i novou výstavbu kulturních domů, společenských místnostní a spolkových kluboven. Podpora bude 
zaměřena také na venkovské školy a školky, veřejná sportoviště, objekty sloužící k poskytování sociálních služeb 
(stacionáře, domy s pečovatelskou službou, mateřská centra, útulky pro zvířata apod.), knihovny, církevní objekty, obecní 
úřady, tržiště apod. Vítané budou především stavby s multifunkčním využitím, sloužící pro různé skupiny uživatelů nebo 
pro různé druhy aktivit (např. spolkové domy, víceúčelové budovy apod.). Kromě investic do samotných staveb bude 
podporováno i pořizování jejich vhodného vybavení a zařízení, za předpokladu jeho efektivního využití. 
 



 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
              Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Předkládané projekty mohou být zaměřené také na pořizování potřebného vybavení pro spolkovou činnost, které bude 
využívané minimálně po dobu udržitelnosti projektu. V této oblasti lze očekávat řadu inovativních projektů, které povzbudí 
neformální setkávání obyvatel. 
 
Vzhledem k omezenému finančnímu rozsahu a budou podporovány i jednotlivé samostatně oddělitelné etapy v rámci 
větších stavebních úprav, zaměřené např. na úpravu vstupů, rekonstrukce sociálního zařízení nebo jiné dílčí stavební 
úpravy, které v ideálním případě povedou k energetickým úsporám (rekonstrukce vytápění, výměny oken, oprava střechy, 
zateplení fasády apod.). Nicméně i v případě takové dílčí etapy je třeba dosáhnout realizací projektu konkrétního zlepšení 
podmínek pro setkávání občanů. 
 
Oprava či výstavba veřejných budov je velmi nákladnou záležitostí, která může rozpočty malých venkovských obcí zatížit 
na několik let dopředu. Proto je nutné při přípravě projektů kromě potřebnosti projektu posoudit také možnosti žadatele 
zajistit financování provozních nákladů a s ohledem na to zvažovat možnosti energetických úspor nebo využívání 
alternativních zdrojů energie. 
 
Zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů je získání podpory veřejnosti již ve fázi přípravy projektu (např. 
formou komunitního plánování nebo veřejné diskuse nad návrhy stavebních úprav příp. možnostmi využití prostor). 
Vhodné je při přípravě zohlednit názory různých cílových skupin, pro jejichž setkávání by stavba měla sloužit a 
respektovat také venkovský charakter staveb. V průběhu realizace se pak v řadě případů osvědčilo zapojení veřejnosti do 
některých prací formou dobrovolnických brigád (např. výzdoba interiérů apod.), stěžejní je ovšem využití těchto nových 
nebo obnovených prostor k setkávání veřejností např. formou společenských, kulturních i sportovních akcí, jež jsou 
důležitým prvkem pro posílení sociokulturních vazeb mezi obyvateli i ke zvýšení regionální či místní identity obyvatel 
regionu. 
 
Pro Fiche 2 a 3 je v rámci 6. výzvy předběžně vyčleněno dohromady cca 3 mil. Kč. 
 
 
Fiche 4 – Zařízení pro zdravý životní styl jako formu poznávání krajiny 
 
Projekty podporované v rámci této Fiche by měly přispívat k rozvoji šetrného cestovního ruchu, především pak k 
vytváření turistických tras a stezek a budování rozhleden v krajině. Projekty by měly využívat potenciálu přírodního a 
historického bohastvství regionu, aniž by hrozila jeho devastace či nenávratné poškození. 
 
Podpora bude zaměřena na pěší turistiku (případně v kombinaci s cykloturistikou), zejména tedy na budování nových a 
rozšiřování stávajících naučných stezek, které budou interpretovat místní kulturní, historické a přírodní obhatství. Při 
vytváření turistických tras je třeba zohlednit stávající v regionu již fungující systémy, zejména pak síť naučných stezek 
pod partonací Klubu českých turistů (metodika turistikcého značení) a Česko-bavorského geoparku (jednotný vizuální sytl 
informačních tabulí). Vítány jsou také inovativní formy značení, které minimalizují zásahy do krajiny (např. s využitím 
technologií GPS) a interaktivní formy interpretace a zážitkové trasy. Z obsahové stránky by měl být kladen důraz na 
regionální charakter prezentovaných informací, srozumitelnost textů a atraktivitu i pro dětské návštěvníky. Podporovány 
budou úpravy cest, budování lávek, mostků a vyhlídek, vytváření odpočinkových míst a osazování značčení a 
informačních tabulí. 
 
V oblasti pěší turistiky bude podpora zaměřena také na zpřístupňování přírodně a kulturně zajímavých lokalit (výstavba 
nástupních míst, odstavných parkovišť apod.) a výstavbu veřejně přístupných rozhleden v krajině. 
 
Druhou hlavní oblastí podpory je rozvoj turistiky na koni, tzv. hipoturistiky. Zde bude podpora zaměřena na postupné 
vytváření regionálního systému značených tras, včetně budování odpočívatel, úvazišť apod. Předpokladem je také 
zařazení hipotrasy do sytému koordinovaného Klubem hipoturistiky Plzeňského kraje. 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu a to jak formou 
vydávání malých regionálních průvodců, informačních letáků nebo např. pracovních listů pro děti. 
 
 
Fiche 5 - Rozvoj venkovského cestovního ruchu 
 
Podpora v oblasti rozvoje venkovského cestovního ruchu je zaměřena především na zlepšení nabídky služeb pro 
návštěvníky regionu, především pak zvýšení ubytovacích kapacit vč. posílení jejich kvality a v souvislosti s tím také 
rozšíření nabídky stravovacích zařízení. Podporovány budou projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a 
vybavení venkovských ubytovacích zařízení a na ně navázaných stravovacích a rekreačních zařízení (vč. sportovišť, 
půjčoven sportovních potřeb, wellness zařízení apod.). Specifickou skupinu pak tvoří projekty zaměřené na ubytování na 
statcích, které mohou být provázány s místní řemeslnou či zemědělskou produkcí, turistikou na koni apod. Výše uvedená 
zařízení mohou být také vhodně propojena s veřejně přístupnými značenými turistickými trasami nebo rozhlednami. 
 



 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
              Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Vítaná budou především zařízení venkovského charakteru s osobitou nebo rodinnou atmosférou. Vhodné je také 
začlenění výstupů projektu do některého ze stávajících systémů certifikací (např. Cyklisté vítáni). V rámci nastavených 
mantinelů je možné předkládat také inovativní projekty, nabízející nové služby (např. půjčovny různých typů sportovního 
vybavení) nebo formy cestovního ruchu (např. zážitková a gurmánská turistika) a vytvářející nové atraktivity (např. 
adrenalinové sporty). 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu, např. formou 
vytváření vlastních internetových prezentací nebo vydávání informačního letáku. 
 
 
Fiche 6 – Interpretace historického dědictví regionu 
 
V rámci této Fiche budou podporovány projekty, využívající potenciálu především historického bohatství regionu, které 
budou dále zpřístupňovat a interpretovat široké veřejnosti. Podpora bude zaměřena především na budování expozic, 
muzeí a návštěvnických a informačních center. Kromě stavebních výdajů bude podporováno i pořizování vybavení (vč. 
exponátů a jejich případného restaurování). Výše uvedená návštěvnická infrastruktura může být propojena také s 
naučnými stezkami nebo rozhlednami. 
 
Vítány jsou především inovativní způsoby interpretace místního dědictví např. formou interaktivních nebo zážitkových 
expozic, využití moderních technologií apod. Z obsahové stránky by měl být kladen důraz na regionální charakter 
prezentovaných informací, srozumitelnost textů a atraktivitu i pro dětské návštěvníky. Vhodné je také zpracování 
jazykových mutací prezentovaných textů alespoň v jednom světovém jazyce. 
 
Podpora vytváření expozic může být provázána se zpracováním potřebných studií, průzkumů a dalších koncepčních 
materiálů nebo s  vydáním regionální publikace, která bude pojednávat o dané problematice. 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu a to jak formou 
vydávání malých regionálních průvodců, informačních letáků nebo např. pracovních listů pro děti. 
 
Pro Fiche 4, 5 a 6 je v rámci 6. výzvy předběžně vyčleněno dohromady cca 0,9 mil. Kč. 
 


