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Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, 
kultura a cestovní ruch 
 
Specifický cíl: Posilování úlohy kultury a udržitelného 
cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním 
začleňování a sociálních inovacích  
 

 Opatření: 
M 3.5 – Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu 

 M 3.6 – Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 
veřejnosti 
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Úvod 

Tyto pokyny obsahují definice ukazatelů výstupů a výsledků na úrovni specifického cíle a 
opatření. Pokyny poskytují přehled o důkazech, které je nutné předložit, a další vysvětlení 
k ukazatelům výstupů a výsledků. 

Ukazatele výstupů slouží k měření výstupů dosažených prostřednictvím aktivit projektu. Pro 
každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výstupů. Pro každý projekt musí být 
vybrán alespoň jeden ukazatel výstupu (RCO nebo OI-CP) stanovený pro daný specifický cíl.  

Ukazatele výsledků slouží k zachycení dopadů/efektů, jichž má být prostřednictvím projektu 
dosaženo. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výsledků. Pro každý 
projekt musí být rovněž vybrán alespoň jeden ukazatel výsledku (RCR nebo RI-CP) definovaný 
pro daný specifický cíl.  

Tyto údaje jsou povinné. 

Podáním projektové žádosti dochází k přiřazení plánovaného projektu k příslušné prioritě, 
specifickému cíli a opatření, na něž jsou navázány odpovídající ukazatele výstupů a výsledků.  

Žadatel musí v projektové žádosti uvést cílové hodnoty (konečné cíle), které jsou pro tyto 
ukazatele realistické a které mají být dosaženy do ukončení projektu. Kromě toho musí být 
plánované cílové hodnoty v přiměřeném poměru k plánovanému finančnímu krytí projektu. 
Společný sekretariát může v rámci konzultace vyslovit doporučení k úpravě cílových hodnot, 
jichž má být dosaženo. V rámci podávání zpráv o průběhu projektu nebo při ukončení projektu 
je nutné dosažené cílové hodnoty popsat. Dosažení cílových hodnot musí být doloženo 
důkazy. 

Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch 

Specifický cíl – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu 

v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích 

Opatření 

M 3.5 – Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu 

M 3.6 – Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti 

 

Přehled ukazatelů výstupů a výsledků 

Ukazatel Jednotka měření Milník 2024 Cílová hodnota 2029 

RCO 77 
lokalita v oblasti 

kultury a cestovního 
ruchu 

0 60 

RI-CP 1 nabídka -- 40 

RCO 87 organizace 24 72 

RCR 84 organizace -- 30 

 

 



 

3 

 

Ukazatel1 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO77 počet 
podpořených 
lokalit v oblasti 
kultury a 
cestovního ruchu 

lokalita v oblasti 
kultury a 
cestovního ruchu 

Počet podpořených lokalit 
v oblasti kultury a cestovního 
ruchu 

Hodnota musí být vždy větší 
než 0. 

Tento ukazatel výstupu je 
propojen s ukazatelem 
výsledku RI-CP1. 

Doklady:  

- odkazy na internetové stránky 
k podpořeným lokalitám v oblasti 
kultury a cestovního ruchu, 
fotodokumentace, reklamní plakáty, 
publikace, videozáznamy 
 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Započítává se počet podpořených 
lokalit v oblasti kultury a cestovního 
ruchu.  

Přitom se může jednat o fyzické lokality 
kultury a cestovního ruchu (kulturní 
památky, přírodní památky, parky a 
zahrady, divadla, muzea, archivy, 
knihovny, kulturní centra a centra 
umění, galerie apod.), ale také o 
nehmotné kulturní dědictví.  

Nehmotné kulturní dědictví zahrnuje 
tanec, divadlo, hudbu, obyčeje/zvyky, 
slavnosti, tradiční znalosti či řemeslné 
dovednosti. V případě nehmotného 
kulturního dědictví je lokalitou v oblasti 
kultury a cestovního ruchu místo, 
v němž dochází fyzicky nebo virtuálně 
ke zprostředkování nehmotného 
kulturního dědictví, např. formou 
koncertů, výstav, přednášek, 
multimediálních přenosů a prezentací 
atd., které se konají v daném místě 
(muzea, kulturní památky, památníky či 
památná místa apod.). V případě 
přednášek, koncertních cyklů nebo 
výstav apod. na jedno téma, které se 
konají na různých místech, se to však 
započítává pouze jako 1 výstup, jelikož 
se jedná o stejné nehmotné dědictví. 

  

                                                
1 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel2 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RI-CP1 nové nebo 
propojené či 
rozšířené nabídky 
pro lokality 
cestovního ruchu 
a kultury 

nabídka Počet nabídek  

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO77. 

 

Doklady:  

- IT dokumentace, internetové 
odkazy, screenshoty, 
fotodokumentace, letáky, reklamní 
plakáty, publikace 

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Tento ukazatel zachycuje nabídky 
v oblasti cestovního ruchu a kultury 
vytvořené či propojené nebo rozšířené 
v rámci podpořených projektů, které 
jsou po ukončení daného projektu přes-
hraničně využívány. Patří sem mj.  

- zpřístupnění nových digitálních 
nabídek (jako např. virtuální 
výstavy) a klasických nabídek (jako 
např. cyklostezky a turistické stezky 
pro pěší), 

- transformace klasických nabídek do 
digitálních formátů, 

- přeshraniční propojení dosavadních 
regionálních nebo místních 
nabídek, 

- rozšířené nabídky zaměřené na 
oslovení nových cílových skupin 
(např. pro děti a mládež nebo pro 
osoby s postižením/handicapem) 
nebo na usnadnění přístupu (např. 
vytvořením bezbariérového 
přístupu). 

 

  

                                                
2 RCO = ukazatel výstupu; RI-CP1 = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 



 

5 

 

Ukazatel3 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO87 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří v projektu 
spolupracují 

Hodnota vyplývá z výčtu 
kooperačních partnerů.  

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR84. 

Doklady:  

- smlouva o poskytnutí dotace, příp. 
smlouva o změně projektu 

 
Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které spolupracují 
v podpořeném projektu. 

RCR84 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení 
projektu 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří nadále 
přeshraničně spolupracují po 
ukončení projektu 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO87. 

Doklady:  

- formální dvojjazyčná dohoda o 
pokračování spolupráce  

 
Evidence: 

- zpráva 1 rok po ukončení projektu  
 

Dohoda může být uzavřena již 
v průběhu realizace projektu nebo do 
jednoho roku od ukončení projektu. 
Dohoda musí být předložena 
Kontrolorovi nejpozději do jednoho 
roku od ukončení projektu. 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které nadále přeshraničně 
spolupracují po ukončení projektu. 
Přitom se jedná o organizace, které se 
již podílely na realizaci daného projektu 
a byly započítány do ukazatele RCO87. 

Ve spolupráci nemusí pokračovat 
všechny organizace, které se podílely 
na podpořeném projektu.  

Spolupráce nemusí pokrývat stejné 
téma, jímž se zabýval ukončený 
projekt. 

 

                                                
3 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 


