
 

 

 

CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ    (CRaKD) 

 

 

Cíl:  CRaKD   1 Rozvinutý a živý cestovní ruch 

Cílem je široká nabídka atraktivit a zároveň kvalitní nabízené služby cestovního ruchu, 

které návštěvníky do regionu přilákají a přimějí je zde zůstat na vícedenní pobyt a 

také se vracet, což napomůže rozvoji regionální ekonomiky a efektivnímu využití 

místního potenciálu. 

V rámci cíle jsou podporovány ubytovací a doprovodná stravovací zařízení a také 

zařízení pro sport, zábavné a relaxační aktivity a doprovodná infrastruktura a služby, 

dále budování pěších tras, cyklotras, hippostezek, lyžařských tras a dalších 

tematických stezek. 

Důraz je kladen na zachování jedinečnosti přírody regionu a ocenění originálních a 

kreativních lidských činností, které jsou charakteristické pro region a dotváří ojedinělý 

obraz regionu a jsou zároveň v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. 

 

Opatření:CRaKD   1.1 Infrastruktura cestovního ruchu 

Opatření je zaměřeno na investiční výdaje související s budováním a obnovou 

ubytovacích a doprovodných stravovacích zařízení, dále zařízení pro sport, zábavné a 

relaxační aktivity. 

Opatření:CRaKD   1.2 Zkvalitnění služeb cestovního ruchu 

Zahrnuje stavební výdaje na budování a obnovu objektů cestovního ruchu, také 
související výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software 
souvisejících s projekty. 
Také výdaje spojené s přenosem informací v regionu, spoluprací subjektů v rámci 
cestovního ruchu, profesionalizací pracovníků cestovního ruchu, dalším vzděláváním 
a modernizací informačních systémů. 
 

Opatření:CRaKD   1.3 Tvorba sítě tras a stezek v regionu 

Opatření zaměřené na tvorbu a obnovu pěších stezek, lyžařských – běžkařských tras, 

cyklotras, hippostezek a dalších tematických stezek včetně budování doprovodného 

zařízení 

 

Opatření:CRaKD   1.4 Prezentace a spolupráce v rámci cestovního ruchu 

Vytváření možností pro setkávání a prezentaci subjektů aktivních v rámci cestovního 
ruchu - podnikatelů, pracovníků informačních center, zaměstnanců veřejné správy i 
zástupců z neziskového sektoru. Zahrnuje také přenos informací a propagaci aktivit 



 

 

cestovního ruchu v regionu, v rámci České republiky, ale také mezinárodní. Zahrnuje 
rozvoj systému značení regionálních služeb a atraktivit 
 

 

 

Aktivita:CRaKD 1.1.1 Ubytování, sport, zábava a relaxace 

Zahrnuje náklady na výstavbu/rekonstrukci/obnovu/modernizaci malokapacitních1 

ubytovacích či doprovodných2 stravovacích zařízení, sportovních, zábavných a 

relaxačních zařízení včetně zázemí (např. vnitřní komunikace, společenské prostory, 

kuchyň, jídelna, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance, garáže, 

základní wellnes), včetně přípojek a technických zařízení staveb. 

Náklady na výstavbu/ rekonstrukci/ obnovu/ modernizaci sportovních, zábavných a 

relaxačních zařízení a areálů, půjčoven sportovních potřeb, včetně oplocení a 

nezbytného zázemí pro zaměstnance – např. hřiště, koupaliště, jízdárna apod.  

V rámci aktivity lze uplatnit náklady na vybavení pro ubytovací nebo stravovací 

zařízení (např. nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče apod..), nákup 

vybavení pro sportovní zařízení a pro půjčovny sportovních potřeb. Náklady na 

výstavbu odstavných stání, úpravu povrchů, osvětlení a oplocení, náklady na výstavbu 

příjezdové cesty, nákup a výsadbu doprovodné zeleně a nákup nezbytné výpočetní 

techniky související s projektem. 

 

Aktivita:  CRaKD 1.2.1 Infrastruktura a vybavení pro služby cestovního ruchu 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění služeb 

cestovního ruchu – např.budování/ modernizace objektů 

informačních/návštěvnických center, související výdaje s pořízením zařízení těchto 

center. 

Pořízení vybavení, doprovodného zařízení pro poskytování služeb v rámci cestovního 

ruchu –např. nákup technického vybavení pro dopravce ( zařízení pro cyklobusy, 

skibusy, lodibusy apod….). 

 

 

Aktivita:CRaKD 1.2.2  Profesní vzdělávání 

Aktivity zahrnují vzdělávání – semináře, workshopy, exkurze, přenos příkladů dobré 

praxe a další formy profesionalizace pro pracovníky v cestovním ruchu 

 

                                                           
1
 Malokapacitní zařízení – zařízení do 60ti lůžek 

2
 Tvoří stravovací zázemí pro ubytovací, zábavné či relaxační objekty 



 

 

Aktivita:CRaKD 1.2.3 Modernizace informačních systémů 

Aktivity podporující nové nástroje a přístupy přenosu a sdílení informací, prezentace 

území. 

 

 

Aktivita:CRaKD 1.3.1 Stezky regionem 

Tvorba a obnova pěších stezek, cyklostezek, lyžařských – běžeckých stezek, 

hippostezek a dalších tematických stezek, včetně doprovodného zařízení/mobiliáře a 

doprovodných staveb jako např. budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, 

vyhlídek, zábradlí, úvazišť pro koně a dalších stavebních výdajů souvisejících se 

stezkou. Výdaje mohou také zahrnovat nákup a výsadbu doprovodné zeleně a 

propagační materiály propagující výstupy projektu. 

 

 

Aktivita:CRaKD 1.4.1 Prezentace a spolupráce 

Výdaje spojené s pořádáním setkávání a prezentaci subjektů aktivních v rámci 

cestovního ruchu – výměna zkušeností, příkladů dobré praxe, navazování kontaktů. 

Výdaje spojené s tvorbou prezentačních a informačních databází. 

Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur, 

výdaje spojené s rozvojem systému značení regionálních služeb a atraktivit. 

 


