Opatření 7
Specifický cíl strategie
Název opatření
Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

Název aktivity

IROP - CESTOVNÍ RUCH
3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit cestovního ruchu
3.2.3 Budování a rekonstrukce doprovodné infrastruktury a služeb
SC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v
jiných než městských oblastech
Půjčovny kol, případně elektrokol, a dalšího sportovního vybavení, realizace sportovněrekreačních zařízení, naučné stezky, místa odpočinku, výhledů, herní prvky, sportovní prvky pro
různé věkové kategorie
Inovační prvky: moderní systém informací o možnostech aktivit, půjčení vybavení, věcí, podpora
sdílení věcí
MAS převzaté podaktivity z IROP
budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální
zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení
propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí

Typy aktivit

Veřejná infrastruktura
udržitelného cestovního
ruchu

rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu
parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Doprovodná část projektu:
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na
úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a
propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické
účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov

Název aktivity

Žadatelé

Veřejná infrastruktura
udržitelného cestovního
ruchu

Název aktivity

MAS převzatí žadatelé z IROP
kraje
obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvková organizace organizačních složek státu
státní podniky
MAS převzatá sada indikátorů z IROP
Kód a název indikátoru

Jednotka měření

910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a
cestovního ruchu
910 201 Nová či modernizovaná turistická infocentra
910 301 Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro
turismus
Indikátory

Veřejná infrastruktura
udržitelného cestovního
ruchu

návštěvníci/rok
TIC
prvky doprovodné
turistické
infrastruktury

910 401 Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras

prvky infrastruktury
910 601 Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro vodní
pro vodní a vodáckou
a vodáckou turistiku
turistiku
305 002 Počet pořízených informačních systémů
počet IS
740 010 Parkovací místa pro vozidla
764 010 Parkovací místa pro jízdní kola
323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Min. a max. výše celkových způsobilých
výdajů
Principy preferenčních kritérií

km

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

parkovací místa
parkovací místa
GJ/rok

