Fiche3, NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturnío dědictví venkova
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Preferenční kritéria (PK)
Označení PK

Míra splnění PK
Prvky regionálních tradic a technologií

Váha

NE

16.

Popis
Body
0 Projektem není řešeno
Projekt ctí prvky regionálních tradic a
technologií

2

ANO

5
10

NE

0

Propojení a zpřístupnění zajímavostí dané lokality/území, oblasti,regionu

17.

3

ANO

5
15

Význam realizace projektu pro rozvoj cestovního ruchu

Projektem nebudou zpřístupněny zajímavostí
dané lokality
V rámci projektu dojde k zpřístupnění
Cílem je vyzdvihnout zajímavosti dané lokality a přilíkat k ní
zajímavosti dané lokality, bude o ní
turistický ruch, zviditelnit dané místo/lokalitu široké veřejnosti
informováno , bude k ní jasná cesta,
"infocedule", zajištěna stálá propagace,
podpořeno aktivitami a navázáno na MI

0
Projektem bude zpřístupněno místo s
regionální významností,

18.

3
ČÁSTEČNĚ

5

ANO

10
30

Řešení kulturního dědictví v havarijním stavu či v bezprostředním ohrožení a/nebo hrozícího nebezpečí z prodlení v rámci projektu

Projektem je řešena podpora/rozvoj
cestovního ruchu v dané lokalitě; řeší
zpřístupnění zajímavosti která je
doprovodnými aktivitami podporuje příliv
zájmu turistů (propagace, značení,
pravidelné akce, program pro turisty, služby
atd.)
NE, nejde o havarijní stav či bezprostřední
ohrožení nebo nebezpečí z prodlení

NE

3

ANO

0
ANO, jde o havarijní stav či bezprostřední
ohrožení nebo nebezpečí z prodlení

Měrné jednotky

Monitorovací indikátory (MI)

Ks/projekt

počet použitých prvků regionálních tradic a technologií na projekt

počet/rok

počet zpřístupněných lokalit/projekt

počet/rok

počet návštěvníků dané zjímavosti, lokality za rok (odhad)

počet/projekt

Počet doplňkových služeb podporujících rozvoj místního turistického ruchu

počet/projekt

Počet aktivit/opatřeník k rozvoji cestovního ruchu za rok

počet nebo m2/projekt

Počet objektů kulturního dědictví nebo výměra plochy objektu

Počet/rok

Počet vzdělávacích a/nebo informačních aktivit za rok

Počet/projekt

Počet vzdělávacích a/nebo informačních aktivit na projekt

počet/rok

Počet aktivit prokazujících zapojení veřejnosti do projektu (v době udržitelnosti)

počet/rok
+ % složení

Počet lidí podílejících se na projektu za rok + složení: % občané obce, % podnikatelé, % z neziskových
organizací

Jak NE

Projektem bude oživeno minimálně regionálně významné
místo. Může jít též o zhodnocování "mrtvých" statických
informací nebo posilování místních regionálních legend oprášit staré legendy, důležitou součástí je pak zpřístupnění a
propagace.

Cílem je zachovat kulturní dědictví před nenávratnou ztrátou.
Je nutné doložit restaurátorským posudkem, statickým
posudkem, jinou relevantní odbornou zprávou +
fotodokumentací.

5
15

Vzdělávací a informační aktivity (vč. publikace) v rámci projektu

NE, projekt nezahrnuje ani vzdělávací ani
informační aktivity (mimo povinné publicity)
NE

0

ČÁSTEČNĚ
20.

5
3

ANO

10
30

NE

0

Aktivní zapojení veřejnosti v rámci projektu

ANO, projekt zahrnuj pouze informační
aktivity
ANO, projekt zahrnuje ucelenou řadu
vzdělávací a informačních aktivit; musí mít
ošetřeno v rozpočtu, nesmí chybět obsah
vzdělávání, seminářů, ideálně předběžný
harmonogram vzdělávacích akcí, nutná
návaznost na MI
NE, do projektu není zapojena veřejnost

Projekt je komunikován veřejnosti, je zde
však pasivní zapojení veřejnosti, nebo není
navázáno na monitorovací indikátor
21.

Jde o použití původních stavebních technologií a prvků, ctění
využití původních materiálů. Nutno doložit technologickým
popisem, restaurátorským záměrem a zdůvodnění použitých
materiálů. U studií (záměr a)) bude součástí zpracování jak
nejlépe použít a zachovat obnovit regionální tradice, materiály,
platí i u muzeí a výstavních expozic (záměr c)).

Jak ANO

V projektu jde pouze o opravu kult. památky,
která je součástí krajiny, je důležitá pro místo
a pro dotváření krajiny, nijak však neposiluje
rozvoj cestovního ruchu. Nevede zde žádná
turistická stezka apod.
NE

19.

Vysvětlení

ČÁSTEČNĚ

ANO

3

5
ANO, do projektu je prokazatelně aktivně
zapojena veřejnost a to i po dobu
udržitelnosti projektu(ve fázi přípravy a
nebo veřejnost se přímo podílí na projektu),
důležitým faktorem pro přiznání bodů je
návaznost na monitorovací indikátor
10
30
130

Součástí je komunitní plánování a aktivní účast veřejnosti.
Dotazníkové šetření, průzkum, ale i zapojení do přípravy,
vizualizace, cílového řešení. Veřejnost bude participovat na
udržitelnosti projektu v době po realizaci. Doložit jakým
způsobem bude participovat veřejnost a jejich složení do skupin
vzhledem k cíli a předmětu projektu (např. děti, rodiče, místí
podnikatelé, sdružení zaměřené na činnost dětí u dětského
hřiště). Možno doložit prezenční listinou, fotodokumentací,
zveřejněním vývy v místním periodiku, zápis z koordinační
schůzky, dohody s podnikaelem, zápisem z jednání
zastupitelstva atd.

