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PRIORITNÍ OSA 2 – ROZVOJ POTENCIÁLU P ŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH 
ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 

 
VHODNÉ AKTIVITY  

 
 
Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 – „Rozvoj potenciálu 
přírodních a kulturních zdroj ů pro podporu zaměstnanosti“: 
 
Doplňkově mohou být u těch aktivit prioritní osy 2, u kterých je to relevantní, podpořeny také 
systémy sloužící k monitorování počtu návštěvníků. 
 

1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit sm ěřujících k jejich 
využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí 

 
� rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově 

přírodních a kulturních atraktivit 
 
Podporovány budou investice do kulturních a přírodních atraktivit přispívajících ke zlepšení 
podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v přeshraničním území a tím vytvářejících podmínky 
pro zvýšení zaměstnanosti na lokální úrovni.  
Hlavním cílem intervence není zlepšení stavu kulturního a přírodního dědictví 
v programovém území, ale zvýšení atraktivity pohraničí a ve svém důsledku turistického 
ruchu v podporovaném území dosažené prostřednictvím realizace těchto aktivit.  
 
Mezi hlavní podporované aktivity patří provádění rekonstrukcí a revitalizací 

- turisticky atraktivních nemovitostí - především zákonem chráněných objektů kulturního 
dědictví (památek), pokud tyto investice přispějí ke zvýšení návštěvnosti území pohraničí 

- turisticky atraktivních objektů jiných než nemovitých včetně vytváření a revitalizace 
muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru 

- turisticky atraktivních objektů přírodního dědictví 

 
Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající se nabídky 
cestovního ruchu vztahující se k příslušnému objektu kulturního/přírodního dědictví. 
 
 

� realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či 
přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu 

 
Podporována jsou taková opatření, díky jejichž realizaci bude možné ve větší míře využít 
existujících objektů kulturního a přírodního dědictví představující turistické atraktivity, 
přizpůsobení infrastruktury objektů přírodního a kulturního dědictví pro rozšíření nabídky 
cestovního ruchu za účelem  

- zvýšení návštěvnické kapacity 
- rozšíření potenciálního okruhu návštěvníků  
- prodloužení návštěvnické sezony 

 
Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající se nabídky 
cestovního ruchu příslušného objektu kulturního/přírodního dědictví. 
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2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví 
 
Podpora je směřována do rozvoje a obnovy místních folklorních tradic a dalších forem 
místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich využití 
s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí. 
 
 

3. Infrastrukturní opat ření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a 
přírodního dědictví příhraničního regionu 

 
� výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné 

základní infrastruktury zp řístupňující a zvyšující využití přírodního a 
kulturního d ědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné 
stezky) včetně doplňkové turistické infrastruktury usnad ňující návštěvu 
kulturních a přírodních atraktivit (nap ř. stojany pro kola, informační 
tabule apod.) 

 
Podporována bude zejména: 
 

- výstavba či rekonstrukce  cyklostezek a cyklotras, pěších stezek tematických naučných stezek 
apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj.) 

Nebude možná podpora projektů, jejichž jedinou či dominantní část tvoří taková opatření na cyklo-
trasách/stezkách a jiných trasách/stezkách, která reálně nezlepší jejich kvalitu, parametry a 
využitelnost – např. prosté obnovy značení, běžná údržba (vysečení porostu, odstranění nánosů zeminy 
apod.), prostá obnova informačních tabulí, odpočívek a mobiliáře apod.  
Tyto aktivity bude možno podpořit pouze jako doplňkové v rámci komplexnějších projektů, a to za 
podmínky, že jejich realizace jako součást celkového projektu přispívá k dosahování jeho cílů a 
k lepším výsledkům, resp. k dosahování cílů prioritní osy. 
 
V případě cyklotrasy vedené po místní komunikaci, na níž je umožněn vjezd motorovým vozidlům 
(typicky místní zpevněné komunikace, či zpevněné komunikace vyšších řádů), může být předmětem 
podpory pouze ta její část, jež je nezbytná pro vybudování či zlepšení kvality, parametrů a 
využitelnosti cyklotrasy – např. rozšíření komunikace pro vytvoření cyklopruhů, nové značení v 
místech, kde dříve nebylo (cyklopiktogramy apod.). 
 

- realizace pěších stezek tematických naučných stezek nebo specifických stezek a tras 
využívaných pro sportovní turistiku v turisticky atraktivním přírodním prostředí (in-line 
stezky, lyžařské trasy, vodácké trasy apod.) 

 
- realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mostky apod.) 
 
- výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky jasného 

prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého 
negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu dané lokality či atraktivity a 
za předpokladu jednoznačně dominantního využití parkovacích ploch turisty 
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- tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o 
turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační 
turistické systémy aj.) 

 
- jako doplňkové aktivity: realizace infrastruktury a vybavení /mobiliáře omezujících negativní 

dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené lokalitě (odpočívadla, lavičky, 
nádoby na odpad apod.) 

 
 

� výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury 
umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním 
atraktivitám pro návšt ěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, 
rodiny s dětmi, senioři apod.) 

 
V rámci aktivity budou podporovány investice (výstavba, rekonstrukce a modernizace 
infrastruktury), které umožní či usnadní přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám 
využívaným v odvětví cestovního ruchu pro osoby se zvláštními potřebami (např. 
hendikepovaní turisté, rodiny s dětmi, senioři atp.), například: 
 

- infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností 
pohybu (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy) 

 
- výstavba vyhrazených parkovacích stání pro hendikepované a další skupiny se speciálními 

potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři)  

 
 

4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití 
přírodních a kulturních zdroj ů 

 
� využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci 

kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www 
stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod. 

 
Podpora je zaměřena na  využití mobilních a dalších obdobných technologií při provádění 
propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve 
společném pohraničí s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v odvětví cestovního ruchu a 
zvýšení jejich návštěvnosti. 
 
Budou podporovány následující aktivity, například: 

- využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio 
průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí 
webových stránek, sociálních sítí a dalších včetně nově vznikajících / inovativních způsobů 
propagace a publicity 

- doplňující aktivity: nákup technologií (hardware i software) do té míry, do jaké je 
prokazatelně nezbytný pro zavedení a provoz výše zmíněných opatření publicity a propagace 
zaměřených na turisty 
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� společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity spole čného 
území 

 
Podpora je směřována do aktivit spojených se společnými regionálními či tematickými 
kampaněmi realizovanými s cílem propagace přírodních a kulturních atraktivit společného 
pohraničí a zvýšení jejich návštěvnosti, například: 

- pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity určených ať již široké 
veřejnosti nebo zaměřených na specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, 
publikace apod.) 

- realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity 
- příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního ruchu - např. turistické karty, 

rodinné pasy apod.  
- organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj 

cestovního ruchu v něm 

 
� společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního 

ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé 
povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany 
apod.) 

 
Podporovány budou účasti na veletrzích a na obdobných propagačních akcích v oblasti 
cestovního ruchu, realizovaných jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu 
v přeshraničním území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové skupiny 
návštěvníků programového území. 
Vedle financování vlastní účasti na propagační akci může být součástí podpory i pořízení 
nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace 
(bannery, propagační stany apod.). 
 
Podpořena bude účast zejména na akcích v ČR a Polsku, u nichž lze s ohledem na jejich 
charakter a zaměření předpokládat, že budou mít dopad na cílovou skupinu potenciálních 
návštěvníků společného pohraničí a že tato účast přispěje ke zvýšení návštěvnosti atraktivit 
v česko-polském pohraničí. 
 
 

5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních 
zdrojů 

 
Předmětem aktivity je příprava společných koncepčních dokumentů - strategií, studií a analýz, 
plánů, evaluací  apod. (dále jen „koncepce“) realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití 
společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního ruchu a ke zvýšení 
návštěvnosti společného regionu.  
Podporovány budou mezi jinými: 

- tematické koncepce (řešící např. zvláštní segment cestovního ruchu či vymezenou skupinu 
atraktivit nebo zaměřené na specifickou cílovou skupinu) 

- územní koncepce (řešící celkové využití přírodních a kulturních zdrojů ve vymezeném území) 
- marketingové koncepce 
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Podpořena bude příprava pouze takových koncepčních dokumentů a řešení, u nichž existuje 
jasný doklad či podložený předpoklad o jejich uplatnění v udržitelném rozvoji společného 
území. 
 
 


