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SEZNAM MĚŘITELNÝCH UKAZATELŮ  

Prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí  

Investiční priorita 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c) 

Specifický cíl 2.1      Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

kód Název ukazatele Definice ukazatele  
Měrná 

jednotka 
Čas plnění 

Příznak 

rizika 

Relevance 

k HP 

P
0

6
8

6
 Zhodnocené objekty 

kulturního a 

přírodního dědictví 

Rekonstrukce/revitalizace turisticky atraktivních objektů 

kulturního/přírodního dědictví, výstavba/rekonstrukce 

odpočívadel/oddechových zón, parkovišť včetně parkovišť typu "P + 

R" při turistických destinacích, budování infrastrukturních prvků 

bezbariérového přístupu, vytvoření doprovodné infrastruktury, 

vybavení/mobiliářů apod. 

Počet 

K datu 

ukončení 

realizace 

aktivit malého 

projektu. 

N/A HP UR 

P
0

6
8

1
 Vytvořené ucelené 

produkty zhodnocující 

kulturní a přírodní 

dědictví 

Produkt je nabídkový balíček, který představuje společnou, 

přeshraniční a atraktivní nabídku (společnou značku) pro 

návštěvníky a zajistí zviditelnění daného kulturního nebo přírodního 

dědictví. Společné regionální/tematické kampaně propagující 

přírodní a kulturní atraktivity a společné území jako turistickou 

destinaci, vytvořené mediální produkty, produkty destinačního 

managementu, mobilních technologií pro prezentaci a propagaci, 

nástroje podpory cestovního ruchu (např. turistické karty, rodinné 

pasy). 

Počet 

K datu 

ukončení 

realizace 

aktivit malého 

projektu. 

N/A N/A 
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P
0

0
0

2
 

Celková délka nově 

budovaných nebo 

modernizovaných 

cyklistických cest a 

turistických stezek 

Počet kilometrů nově vybudovaných/modernizovaných cyklistických 

stezek a cyklostezek, turistických stezek, tematických naučných 

stezek, nebo specifických stezek a tras pro rekreační nebo sportovní 

turistiku, které prokazatelně zajistí zlepšení přístupu ke kulturní a 

přírodně významným lokalitám v přeshraničním regionu nebo zajistí 

jejich vzájemně propojení. 

km 

K datu 

ukončení 

realizace 

aktivit malého 

projektu. 

N/A HP UR 

 

 

 

Prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ 

Investiční priorita 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b) 

Specifický cíl 3.1      Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů 

kód Název ukazatele Definice ukazatele  
Měrná 

jednotka 
Čas plnění 

Příznak 

rizika 

Relevance 

k HP 

P
0

1
1

0
 Partneři aktivně 

zapojeni do 
společných aktivit 

Partneři aktivně se podílející na společném malém projektu v rámci 
aktivit uvedené investiční priority/specifického cíle, na které se daný 
ukazatel vztahuje. 

Počet 

K datu 
ukončení 
realizace 
aktivit malého 
projektu. 

N/A N/A 

 

 


