
 

 

 

ZÁPIS PS Atraktivní – jednání k výzvě č. 14 – Veřejná infrastruktura 
udržitelného cestovního ruchu 

16/05/22 11:00, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny (příloha č. 1). 

Úvodní informace: 

Důvodem jednání je potřeba odborného posouzení a prioritizace přijatých záměrů dle kritérií 
uvedených ve výzvě.  

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 
přesahující 100% vyčleněné alokace pro plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 130% 
alokace. 

Celkem přijaty 4 projektové záměry s celkovými plánovanými výdaji 22 mil., požadovaná výše 
dotace EU (70 % z plánovaných CZV) činí téměř 18 mil. Kč. Předpokládaná alokace činí 
14 mil. Kč  

V rámci posuzování přijatých záměrů pro oblast Revitalizace a vybavení pro činnost památek 
přispívající k ochraně kulturního dědictví byl jako nezpůsobilý vyhodnocen projekt „Zámecký 
areál Hradiště v Blovicích – úprava horní zahrady a žadateli navržena možnost záměr 
přepracovat a zařadit do oblasti Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu. 
Posouzení záměru PS Atraktivní a určení pořadí proběhlo online formou, neboť projekt byl 
zařazen do výzvy č. 14 po zasedání PS. 

 
Informace k jednotlivým záměrům (pořadí dle doručení): 
 
Terčová: 
 
Lesopark Stráň – Chrást – projekt dle popisu obsahuje převážně investice do zelené 
infrastruktury a nesplňuje tak obecné kritérium přijatelnosti – Projekt je v souladu 
s podporovanými aktivitami výzvy. 
 
Členové mini týmu PS Atraktivní se shodli na posuzování projektových záměrů nejen dle stavu 
připravenosti, ale také přihlíželi k přínosům projektů pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

Závěry diskuze: 

Vyzvat žadatele projektu Lesopark Stráň - Chrást k akcentování způsobilých aktivit pro 
setrvání ve 14. výzvě nebo zvážení přepracování záměru a případné podání/přesunutí dle 
aktivit do 13. nebo 17. výzvy nositele Strategie Plzeňské aglomerace. 

Žadatel přepracoval a v termínu podal do 13. výzvy.  

 
Členové navrhují pro jednání ŘV ITI toto pořadí projektů: 

1) Kaolinový důl Nevřeň - IT připojení, digitalizace a zlepšení přístupnosti industriální 
památky 

2) Park Cihelna 



 

 

3) Zámecký areál Hradiště v Blovicích – úprava horní zahrady 
 
 
Zapsala: Jana Terčová 
19. 5. 2022 
 

 




