8. CESTY A MÍSTA– propojení regionu
III. 1.3.1. Rozhledny,pěší trasy,vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky-hl. opatření
III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - vedl. opatření
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Aktivní zapojení veřejnosti v rámci projektu

Popis
Vysvětlení
Projektem nebudou zpřístupněny zajímavostí
dané lokality
V rámci projektu dojde k zpřístupnění
Cílem je vyzdvihnout zajímavosti dané lokality a přilákat 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 po
dobu udržitelnosti projektu, podpořeno
aktivitami a navázáno na MI
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18.

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
ANO, do projektu je prokazatelně aktivně
podnikatelé, sdružení zaměřené na činnost dětí u dětského
zapojena veřejnost a to i po dobu
udržitelnosti projektu(ve fázi přípravy a nebo hřiště). Možno doložit prezenční listinou, fotodokumentací,
zveřejněním vývy v místním periodiku, zápis z koordinační
veřejnost se přímo podílí na projektu),
schůzky, dohody s podnikaelem, zápisem z jednání
důležitým faktorem pro přiznání bodů je
zastupitelstva atd.
návaznost na monitorovací indikátor

3

ANO

:-( Žadatel podává projekt
na vybudování stezek v lese
propojujícím dvě obce. V
projektu je však počítáno s
návazností na turistické a
jiné stezky v sousední obci,
které by dovedly turisty k
např. MHD/vlakovému
nádraží. Navíc není v
projektu počítánose
zázemím pro oddych
(odpočívadlo s
lavičkou,košem).

10
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NE
ANO, částečně - záměr je specifikován, není
však provázán s dostatečnou nabídkou
zázemí/případně místní provázaností
ANO - projekt rozvíjí možnosti a atraktivitu
trávení volného času v přírodě, je počítáno s
doprovodnými programy, nástroji ke
zatraktivnění

Rozvoj spolupráce s místními subjekty v zájmu rozvoje cestovního ruchu
0
2
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Vzdělávací a informační aktivity (vč. publikace) v rámci projektu

Počet zpřístupněných nových lokalit/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

počet/projekt

Počet aktivit podporujících aktivní trávení volného času v přírodě za projekt

počet/rok

Počet aktivit podporujících aktivní trávení volného času v přírodě

NE- projekt nezapojuje místní subjekty v
rámci rozvoje cestovního ruchu
ANO - projekt zahrnuje spolupráci v zájmu
posílení cestovního ruchu, je vázáno na MI a
doloženo

počet/projekt

počet nově vybudovaných zařízení pro akivní trávení volného času v přírodě

m/projekt

Délka nově označené a vytvořené trasy

ks/projekt

Počet infotabulí

počet/rok

Počet vzdělávacích a/nebo informačních aktivit za rok

m2/projekt

výměra obnovených památek, míst, lokalit

počet/projekt

Počet obnovených památek, míst nebo lokalit
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Obnova nevyužívaných, opuštěných, neudržovaných míst, lokalit, movitých, nemovitých i přírodních památek v rámci projektu
ČÁSTEČNĚ
ANO

3

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
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NE v projektu nebude realizováno
Projektem je řešeno jen částečně, není
jedním z prioritních cílů projektu, není
5
navázáno na MI
ANO projekt řeší prioritně, je provázáno s MI
10 (především na udržitelnost)
30

Preferenční kritérium zohledňuje jeden ze základních cílů SPL,
tedy propojit místa regionu dosud nevyužívaná, dát jim
atraktivitu pro rozvoj turistického ruchu a současně obnovovat
a zušlechťovat nevzhledná, neudržovaná, opuštěná
místa,lokality

130
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Ks/projekt

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

21.

Monitorovací indikátory (MI)

NE, do projektu není zapojena veřejnost
Projekt je komunikován veřejnosti, je zde
však pasivní zapojení veřejnosti, nebo není
navázáno na monitorovací indikátor

Rozvoj místního života v souladu s přírodou a atraktivní trávení volného času v přírodě

Měrné jednotky
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