
#Klasifikace informací: Neveřejné

A. Originalita projektu a vazba na produkt TECHNOTRASA

A. 1 Využití finančních prostředků dotace

A. 2

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

Základní oblasti a jejich kritéria

Spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které se 
žadatel nachází
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A. 2

A. 3 Projekt je převážně zaměřen na cílovou skupinu rodiny s dětmi 

A. 4

A. 5 Realizace akce Fajne léto

Navrhované náklady jsou přiměřené

B. 3

Maximální možný počet dosažených bodů

Spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které se 
žadatel nachází

Webové stránky a počet jejich jazykových mutací (jazykové mutace musí být 
plnohodnotné a funkční)

B. Rozpočet, efektivnost nákladů a kvalita projektu

B. 1
Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast, položky jsou 
zdůvodněné - jasná vazba na aktivity projektu)

B. 2

Projekt je jasně a jednoznačně popsaný, jsou jasně stanoveny cíle a výstupy 
projektu
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Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

pořízení tématických doplňků/oděvů, audioprůvodců, tiskovin nebo 
polygrafických materiálů souvisejících s technickou atraktivitou či 
památkou, pořízení klasických informačních tabulí apod.

pořízení interaktivních cedulí, tabulí či panelů souvisejících s danou 
technickou atraktivitou či památkou, pořízení foto pointu souvisejícího 
s danou technickou atraktivitou či památkou, který odkazuje na 
zapojení do projektu Technotrasa

zatraktivnění expozice technické atraktivity či památky, tzn. pořízení 
nových či oprava stávajících exponátům, zapojení nových technologií 
do expozice, zřízení virtuální prohlídky technické atraktivity či 
památky, nákup nových technologií nebo softwaru (videomapping, 
virtuální realita apod.), nákup interativních prvků do expozice apod. 
Zvýšení bezpečnosti expozice (týká se primárně venkovních expozic 
technických atraktivit či památek a jejich zajištění-tedy např. oprava 
zábradlí, schodiště, vymezení bezpečného prostoru pro prohlídku, 
apod.)

subjekt nespolupracuje s destinačním managementem turistické 
oblasti

subjekt má na svých webových stránkách logo destinační společnosti s 
prolinkem na webové stránky destinačního managementu
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subjekt spolupracuje s destinačním managementem turistické oblasti 
na základě písemné smlouvy/dohody a na svých webových stránkách 
má umístěné logo destinační společnosti s prolinkem

žadatel má webové stránky v českém, polském a anglickém jazyce 

žadatel má webové stránky v českém, polském a anglickém jazyce a 
dalších jazykových mutacích
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