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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

Parametry / indikátory podprogramu na úrovni projektů 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) 

1. výzva 2017 

vazba na 
podporovanou 

oblast 

typ indikátoru 
/ parametru 

název indikátoru / parametru 
měrná 

jednotka 
(parametr) 

zdroj 
ověření 

popis indikátoru / parametru 

1 - 6 výstupu 
Počet projektů přesahující 

administrativní hranice krajů 
Počet 

Příjemci 
dotace 

Počet projektů realizovaných na území min. 2 krajů 
(vazba na  oblast podpory „Podpora nadregionálních 

aktivit“). 

4, 5 výstupu 

Počet podpořených prvků 

udržitelné dopravy (ski-/cyklobusů, 

přívozů, zařízení pro úpravu 

lyžařských běžeckých tras) 

Počet 
Příjemci 
dotace 

Celkový počet podpořených zařízení pro rozvoj 

udržitelné dopravy (nově pořízených / 

modernizovaných) 

4 výstupu 

Délka nově vytvořených 

upravovaných lyžařských 

běžeckých tras 

Km 
Příjemci 
dotace 

Délka nově vytvořených a pravidelně upravovaných 

lyžařských běžeckých tratí (nejsou dosud zanesené 

v turistických mapách). Musí se jednat o úplně nově 

vytvořené samostatné okruhy, případně o trasy 

začleněné ke stávajícím upravovaným lyžařským 

běžeckým trasám, případně o propojení stávajících 

tras. 

3, 6 (2) výstupu 

Počet nově vytvořených prvků 

doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu 

Počet 
Příjemci 
dotace 

Součtový indikátor. Počet všech podpořených prvků 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  

1 - 6 výstupu 
Počet nových / udržených 

pracovních míst 
Počet 

Příjemci 

dotace 

Počet nových / udržených pracovních míst – 

pracovní místo souvisí s realizací podpořeného 

projektu. 

1 výstupu 

Nové elektronické sčítače na 

sledování návštěvnosti v 

atraktivních turistických cílech a 

trasách regionu 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nových elektronických sčítačů (včetně SW) 

na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických 

cílech a trasách regionu 
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vazba na 
podporovanou 

oblast 

typ indikátoru 
/ parametru 

název indikátoru / parametru 
měrná 

jednotka 
(parametr) 

zdroj 
ověření 

popis indikátoru / parametru 

2 výstupu 

Nové nebo modernizované 

navigační/informační systémy v 

turistických destinacích 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nových navigačních systémů pro 

automobilovou, cyklodopravu, pěší dopravu a další 

formy bezmotorové dopravy v turistických 

destinacích (orientační, navigační systémy) 

2 výstupu 

Nové navigační a informační 

systémy pro senzoricky postižené 

návštěvníky 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet projektů, které obsahují aktivity na zřízení, 

rozšíření nebo modernizaci jednotného informačního 

systému pro senzoricky postižené návštěvníky v 

destinaci 

3 výstupu 

Nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro běžkařskou 

turistiku 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nových prvků - např. sociální zařízení a 

mobiliáře (odpočívadla, informační a mapové panely, 

stacionární lékárničky první pomoci). 

3 výstupu 
Nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro cykloturistiku 
Počet 

Příjemci 

dotace 

Počet nových prvků - např. mobiliáře (lavičky, 

odpočívadla, koše, míst pro posezení, veřejná 

grilovací místa), cyklopointy - jednoduché servisní 

místo pro rychlou opravu, informační a mapové 

panely, stacionární lékárničky první pomoci, naučné 

stezky. 

3 výstupu 

Nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro pěší turistiku a 

ostatní formy udržitelné turistiky 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nových prvků - např. mobiliáře (lavičky, 

odpočívadla, koše, míst pro posezení, veřejná 

grilovací místa), informační a mapové panely, 

stacionární lékárničky první pomoci, naučné stezky. 

3 výstupu 

Nová/inovovaná 

nástupní/odpočinková místa pro 

vodní turistiku 

Počet 
Příjemci 

dotace  

Počet rekonstruovaných, nově upravených míst pro 

nástup do lodí, kotvení lodí i odpočinek „vodáků. 

Počet prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky 

včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. 

přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, 

budování záchranných zařízení na nebezpečných 

jezech, atd.)  
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vazba na 
podporovanou 

oblast 

typ indikátoru 
/ parametru 

název indikátoru / parametru 
měrná 

jednotka 
(parametr) 

zdroj 
ověření 

popis indikátoru / parametru 

5 výstupu 

Počet inovovaných prostředků a 

zařízení pro přepravu jízdních 

kol/lyží 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nově pořízených zařízení pro přepravu kol/lyží 

(závěsné systémy, připojovací vozíky pro kola, 

stojany atd.). Počet inovovaných vozidel - vnitřních 

prostor vozidel (autobusů) pro přepravu kol. Úprava 

prostředků na ekologický pohon. 

4 výstupu 
Nově pořízené stroje pro úpravu 

běžeckých tras 
Počet 

Příjemci 

dotace 

Počet nově pořízených zařízení pro úpravu 

lyžařských běžeckých tras (rolba, trasovač, skútr s 

upravovačem apod.) 

4 výstupu 
Nově pořízené / modernizované 

přívozy pro návštěvníky 
Počet  

Příjemci 

dotace 

Počet nově pořízených / modernizovaných přívozů 

sloužících návštěvníkům na stávajících / nově 

budovaných turistických trasách. 

6 výstupu 
Nové celoročně zpřístupněné 

expozice 
Počet 

Příjemci 

dotace 

Jde o nově celoročně zpřístupněné expozice, včetně 

interaktivních 

6 výstupu 

Nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro aktivní formy 

udržitelné turistiky (např. 

vyhlídková místa, rozhledny, 

odpočivadla, sociální zázemí, aj.) 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet podpořených / nově budovaných vyhlídkových 

míst (rozhleden, vyhlídkových ochozů), doplnění o 

sociální zařízení a mobilní mobiliář, informační a 

mapové panely. 

6 výstupu 

Nové prvky doprovodné 

infrastruktury pro hendikepované 

návštěvníky 

Počet 
Příjemci 

dotace 

Počet nových prvků doprovodné infrastruktury pro 

hendikepované návštěvníky. 

6 výstupu 
Nová/rekonstruovaná sportovně-

rekreační zařízení v kempech 
Počet 

Příjemci 

dotace 

Počet zrekonstruovaných/nově vybudovaných 

sportovně-rekreačních prvků v kempech a 

tábořištích. 

1 výsledku Návštěvnost destinace/lokality/akce 
zjištěná prostřednictvím 
elektronických sčítačů 

Počet Příjemci 
dotace 

Počet osob, které byly zaznamenány elektronickým 
sčítačem při návštěvě destinace/lokality/akce. 
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vazba na 
podporovanou 

oblast 

typ indikátoru 
/ parametru 

název indikátoru / parametru 
měrná 

jednotka 
(parametr) 

zdroj 
ověření 

popis indikátoru / parametru 

1 výsledku Mapování pohybů návštěvníků v 

atraktivních cílech a turistických 

trasách regionu 

% Příjemci 

dotace 

Celkový podíl návštěvníků, kteří projdou 

elektronickým sčítačem na sledování návštěvnosti. 

Jde o nárůst oproti výchozímu stavu před realizací 

projektu. 

2 výsledku Využití nových navigačních a 

informačních systémů - hodnocení 

spokojenosti návštěvníkem 

% 

spokojenosti 

Příjemci 

dotace 

% spokojených návštěvníků s novými, či 

inovovanými informačními a navigačními systémy 

pro účely cestovního ruchu. 

3 výsledku Zkvalitnění vybavenosti a 

doplňkových služeb dálkových a 

regionálních tras pro lyžařskou, 

vodní, cyklo, pěší turistiku a další 

udržitelné formy turistiky 

% 

spokojenosti 

Příjemci 

dotace 

% spokojených návštěvníků s novými/zkvalitněnými 

doprovodnými službami a vybaveností dálkových a 

regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší 

turistiky a další udržitelné formy turistiky. 

4 výsledku Využitelnost nových upravovaných 
LBT 

Počet Příjemci 
dotace 

Počet osob využívajících nově značené 
a upravované úseky LBT. 

5 výsledku Využití podpořených prvků 
ekologicky šetrné dopravy 

Počet 
cestujících 

Příjemci 
dotace 

Počet cestujících celkem, kteří využili (cestovali) 
podpořenými prvky ekologicky šetrné dopravy.  

5 výsledku Zkvalitnění ekologicky šetrné 

dopravy pro návštěvníky destinace 

% Příjemci 

dotace  

% spokojených návštěvníků s poskytovanou 

nabídkou ekologicky šetrné dopravy 

6 výsledku Zvýšení návštěvnosti podpořených 

zařízení 

% Příjemci 

dotace 

Jde o podíl počtu nových návštěvníků využívajících 

nová, či rekonstruovaná zařízení. Výchozí stav = 

stav před výstavbou/rekonstrukcí. 

6 Výsledku Zvýšení návštěvnosti podpořených 
expozic 

% Příjemci 
dotace 

Jde o podíl počtu nových návštěvníků využívajících 
nové, či rekonstruované expozice. Výchozí stav = 
stav před rekonstrukcí / vybudováním expozice. 

6 výsledku Zkvalitnění doprovodné 

infrastruktury pro hendikepované 

návštěvníky 

% Příjemci 

dotace 

Podíl nových prvků doprovodné infrastruktury pro 

hendikepované návštěvníky ze všech projektů 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 

6 výsledku Zkvalitnění sportovně-rekreační 

vybavenosti kempů 

% Příjemci 

dotace 

% kempů, resp. tábořišť s nově vybudovanými 

sportovně-rekreačními prvky, sociálním zařízením 

(WC, sprcha). 
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vazba na 
podporovanou 

oblast 

typ indikátoru 
/ parametru 

název indikátoru / parametru 
měrná 

jednotka 
(parametr) 

zdroj 
ověření 

popis indikátoru / parametru 

1 - 6 výsledku Podpora provázání podnikatelských 

a veřejných investic. 

Počet 

společných 

projektů 

Příjemci 

dotace 

Počet projektů realizovaných ve spolupráci 

veřejného a podnikatelského sektoru. 

 


