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Strategický plán LEADER  I  Sudety – místo k setkávání 
 

 
stru čná charakteristika jednotlivých Fichí 
 
 
  
Fiche 1 – Zachování a zhodnocení historického d ědictví regionu Český Západ 
 
Fiche je zaměřena především na obnovu historicky cenných objektů (vč. movitých) či historických parků, zahrad nebo 
krajinných prvků, které jsou nedílnou součástí historického vývoje venkovského prostoru. Díky realizaci podpořených 
projektů by mělo dojít minimálně ke konzervaci stávajícího stavu a zabránění dalšímu chátrání, v ideálním případě by 
měly být realizovány kompletní rekonstrukce, které přispějí k novému využití opravovaných staveb.  
 
Současně bude podporováno zpracování studií, průzkumů a dalších koncepčních materiálů, za předpokladu zřejmé 
využitelnosti těchto dokumentací při další záchraně historického dědictví regionu.  
 
Vzhledem k omezenému finančnímu rozsahu podpory jsou předpokládány především projekty, které budou impulsem pro 
přípravu konkrétních navazujících investičních projektů většího rozsahu. 
 
Pro přiblížení historie regionu veřejnosti bude podporováno také vydávání regionálních publikací, které budou vhodným 
způsobem představovat tuto problematiku. 
 
Důležitým aspektem této priority je prokázání podpory místní komunity a zapojování veřejnosti do všech fází projektu, 
především pak do jeho samotné realizace (např. formou dobrovolnických brigád či workcampů, řemeslných workshopů 
apod.) ale i ve fázi následného využívání podpořených staveb (např. v podobě společenských či kulturních akcí). Cílem 
Fiche není pouze samotná stavební obnova jednotlivých objektů, ale podpora vytvoření vztahu místních obyvatel k těmto 
stavbám a nalezení jejich nové funkce. 
 
Pro Fichi 1 je v rámci 10. výzvy předběžně vyčleněno cca 1,7 mil. Kč. 
 
 
Fiche 4 – Za řízení pro zdravý životní styl jako formu poznávání krajiny 
 
Projekty podporované v rámci této Fiche by měly přispívat k rozvoji šetrného cestovního ruchu, především pak k 
vytváření turistických tras a stezek a budování rozhleden v krajině. Projekty by měly využívat potenciálu přírodního a 
historického bohastvství regionu, aniž by hrozila jeho devastace či nenávratné poškození. 
 
Podpora bude zaměřena na pěší turistiku (případně v kombinaci s cykloturistikou), zejména tedy na budování nových a 
rozšiřování stávajících naučných stezek, které budou interpretovat místní kulturní, historické a přírodní obhatství. Při 
vytváření turistických tras je třeba zohlednit stávající v regionu již fungující systémy, zejména pak síť naučných stezek 
pod partonací Klubu českých turistů (metodika turistikcého značení) a Česko-bavorského geoparku (jednotný vizuální sytl 
informačních tabulí). Vítány jsou také inovativní formy značení, které minimalizují zásahy do krajiny (např. s využitím 
technologií GPS) a interaktivní formy interpretace a zážitkové trasy. Z obsahové stránky by měl být kladen důraz na 
regionální charakter prezentovaných informací, srozumitelnost textů a atraktivitu i pro dětské návštěvníky. Podporovány 
budou úpravy cest, budování lávek, mostků a vyhlídek, vytváření odpočinkových míst a osazování značčení a 
informačních tabulí. 
 
V oblasti pěší turistiky bude podpora zaměřena také na zpřístupňování přírodně a kulturně zajímavých lokalit (výstavba 
nástupních míst, odstavných parkovišť apod.) a výstavbu veřejně přístupných rozhleden v krajině. 
 
Druhou hlavní oblastí podpory je rozvoj turistiky na koni, tzv. hipoturistiky. Zde bude podpora zaměřena na postupné 
vytváření regionálního systému značených tras, včetně budování odpočívatel, úvazišť apod. Předpokladem je také 
zařazení hipotrasy do sytému koordinovaného Klubem hipoturistiky Plzeňského kraje. 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu a to jak formou 
vydávání malých regionálních průvodců, informačních letáků nebo např. pracovních listů pro děti. 
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Fiche 5 - Rozvoj venkovského cestovního ruchu  
 
Podpora v oblasti rozvoje venkovského cestovního ruchu je zaměřena především na zlepšení nabídky služeb pro 
návštěvníky regionu, především pak zvýšení ubytovacích kapacit vč. posílení jejich kvality a v souvislosti s tím také 
rozšíření nabídky stravovacích zařízení. Podporovány budou projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a 
vybavení venkovských ubytovacích zařízení a na ně navázaných stravovacích a rekreačních zařízení (vč. sportovišť, 
půjčoven sportovních potřeb, wellness zařízení apod.). Specifickou skupinu pak tvoří projekty zaměřené na ubytování na 
statcích, které mohou být provázány s místní řemeslnou či zemědělskou produkcí, turistikou na koni apod. Výše uvedená 
zařízení mohou být také vhodně propojena s veřejně přístupnými značenými turistickými trasami nebo rozhlednami. 
 
Vítaná budou především zařízení venkovského charakteru s osobitou nebo rodinnou atmosférou. Vhodné je také 
začlenění výstupů projektu do některého ze stávajících systémů certifikací (např. Cyklisté vítáni). V rámci nastavených 
mantinelů je možné předkládat také inovativní projekty, nabízející nové služby (např. půjčovny různých typů sportovního 
vybavení) nebo formy cestovního ruchu (např. zážitková a gurmánská turistika) a vytvářející nové atraktivity (např. 
adrenalinové sporty). 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu, např. formou 
vytváření vlastních internetových prezentací nebo vydávání informačního letáku. 
 
 
Fiche 6 – Interpretace historického d ědictví regionu 
 
V rámci této Fiche budou podporovány projekty, využívající potenciálu především historického bohatství regionu, které 
budou dále zpřístupňovat a interpretovat široké veřejnosti. Podpora bude zaměřena především na budování expozic, 
muzeí a návštěvnických a informačních center. Kromě stavebních výdajů bude podporováno i pořizování vybavení (vč. 
exponátů a jejich případného restaurování). Výše uvedená návštěvnická infrastruktura může být propojena také s 
naučnými stezkami nebo rozhlednami. 
 
Vítány jsou především inovativní způsoby interpretace místního dědictví např. formou interaktivních nebo zážitkových 
expozic, využití moderních technologií apod. Z obsahové stránky by měl být kladen důraz na regionální charakter 
prezentovaných informací, srozumitelnost textů a atraktivitu i pro dětské návštěvníky. Vhodné je také zpracování 
jazykových mutací prezentovaných textů alespoň v jednom světovém jazyce. 
 
Podpora vytváření expozic může být provázána se zpracováním potřebných studií, průzkumů a dalších koncepčních 
materiálů nebo s  vydáním regionální publikace, která bude pojednávat o dané problematice. 
 
V souvislosti se všemi typy výše popsaných aktivit bude podporována také propagace výstupů projektu a to jak formou 
vydávání malých regionálních průvodců, informačních letáků nebo např. pracovních listů pro děti. 
 
Pro Fiche 4, 5 a 6 je v rámci 10. výzvy předběžně vyčleněno dohromady cca 1,7 mil. Kč. 
 


