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
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1
Aspekt kvality projektu
podle Metodického pokynu
výzvy, hodnocení a výběr
projektů v období 20212027

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

Aktivita – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

V projektu je uvedena vazba na Strategii rozvoje
cestovního ruchu ČR 2021-2030.

Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury ve
zvláště chráněných územích jsou pouze doplňkově
zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními
fenomény nebo na předmět ochrany daných území.

Potřebnost
Účelnost

Účelnost

ANO – V podkladech pro hodnocení je uvedena
konkrétní vazba projektu na prioritní okruh 2
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 20212030.
NE – V podkladech pro hodnocení není uvedena
konkrétní vazba projektu na prioritní okruh 2
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 20212030.
ANO – Výstupy projektu návštěvnické
infrastruktury ve zvláště chráněných územích
jsou pouze doplňkově zaměřeny / nejsou
zaměřeny na interpretaci daného území s
přírodními fenomény nebo na předmět ochrany
daných území.

•
•

Podklady pro hodnocení
Strategie rozvoje cestovního
ruchu ČR 2021-2030

•

Podklady pro hodnocení

NE – Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury
ve zvláště chráněných územích jsou zaměřeny
převážně na interpretaci daného území s
přírodními fenomény nebo na předmět ochrany
daných území.
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NERELEVANTNÍ – Projekt je realizován mimo
zvláště chráněná území.

ANO – Parkoviště u destinace cestovního ruchu
je navázáno na existující nebo novou značenou
turistickou trasu nebo existující naučnou stezku.

Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno
na existující nebo novou značenou turistickou trasu
nebo existující naučnou stezku.

Potřebnost

NE – Parkoviště u destinace cestovního ruchu
není navázáno na existující nebo novou
značenou turistickou trasu nebo existující
naučnou stezku.

•

Podklady pro hodnocení

•
popsáno, jak projekt přispěje
k rozprostření/usměrnění návštěvnosti, snižování
negativních dopadů cestovního ruchu na daném
území nebo k řešení sezónnosti cestovního
ruchu, příp. projekt nepřispívá k rozprostření
návštěvnosti nebo k řešení sezónnosti cestovního
ruchu.

Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
budování parkoviště.

Projekt přispěje k rozprostření/usměrnění
návštěvnosti, snížení negativních dopadů cestovního
ruchu na daném území nebo k řešení sezónnosti
cestovního ruchu.

ANO – V podkladech pro hodnocení je popsáno,
jak projekt přispěje k rozprostření/usměrnění
návštěvnosti, snižování negativních dopadů
cestovního ruchu na daném území nebo k řešení
sezónnosti cestovního ruchu.
Potřebnost
Hospodárnost

NE – V podkladech pro hodnocení není

ANO – Vytvořená doprovodná infrastruktura je
Vytvořená doprovodná infrastruktura je
v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního
ruchu.

Projekt zajišťuje v rámci terénních dispozic a dalších
podmínek přístupnost návštěvnické infrastruktury
pro co nejširší skupiny obyvatel.

Účelnost
Hospodárnost

Soulad s horizontálními
principy

v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit
cestovního ruchu, tj. do 1000 m po přístupové
komunikaci.

NE – Vytvořená doprovodná infrastruktura není

•

Podklady pro hodnocení

•

Podklady pro hodnocení

v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit
cestovního ruchu, tj. je dále než 1000 m po
přístupové komunikaci.

ANO – V podkladech pro hodnocení je popsáno,
že návštěvnická infrastruktura je dostupná co
nejširší skupině návštěvníků dle terénních
dispozic a dalších podmínek realizace.
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NE – V podkladech pro hodnocení není popsáno,
že návštěvnická infrastruktura je dostupná co
nejširší skupině návštěvníků nebo návštěvnická
infrastruktura není dostupná co nejširší skupině
návštěvníků.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
navigační systémy.

V případě vybudování/vyznačení nových značených
turistických tras a přetrasování značených
turistických tras spolupracuje žadatel s Klubem
českých turistů.

ANO – V podkladech pro hodnocení je popsána
spolupráce na přípravě nových značených
turistických tras nebo přetrasování turistických
tras s KČT.
Účelnost
Efektivnost

NE – V podkladech pro hodnocení není popsána
spolupráce na přípravě nových značených
turistických tras nebo přetrasování turistických
tras s KČT.

•

Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
turistické trasy.
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