
 

 

Příloha IV - Matice logického rámce 
  

 Popis projektu 
(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné 
ukazatele (indikátory) 

Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory 
ovlivňující průběh a úspěšnost 
projektu) 

Záměr Záměrem projektu je přispět k 
rozvoji kvalitní záchrany 
obyvatel a turistů v horských 
oblastech Bosny a Hercegoviny a 
ke snížení nehodovosti. 

Pokles počtu úmrtí turistů a obyvatel 
v horách Bosny a Hercegoviny (v 
přepočtu na počet turistů). 

Statistický úřad  

Cíle Hlavním cílem projektu je 
posílení kapacit partnerských 
organizací a jejich spolupráce 
vedoucí k udržitelnému rozvoji 
horské služby v Bosně a 
Hercegovině.  

Vedlejším cílem projektu je 
napomoci rozvinout preventivní 
opatření pro bezpečný pohyb v 
horách Bosny a Hercegoviny.   

1) Svaz organizuje alespoň 1x ročně 
setkání zástupců členských organizací 
a relevantních partnerských 
organizací. 

2) Jsou vytvořeny minimální 
standardy pro fungování členských 
organizací svazu; členové svazu vytvoří 
strategie implementace preventivních 
opatření. 

Zápisy ze schůzí 

 

 

Stanovy a vnitřní normy svazu, 
vnitřní dokumentace členských 
spolků 

 

Předpoklad: Součinnost členů 
GSSs, bez předsudků a 
prosazování zájmu jednotlivých 
entit. 

 

Výstupy 1.1 posílení spolupráce hlavních 
partnerů a příslušných spolků;  

 

 

 

 

2.1 posílení kompetencí členů 
horské služby;  

 

1.1   
1) Vyšší procento členských spolků v 
GSSuBiH. 

2.1   
1) Uskuteční se alespoň tři školení, 
přičemž každého z nich se zúčastní 
alespoň 5 zájemců o pozici metodika 
nebo jejích zájemců/ členů odborných 
komisí, instruktorů a jejich kandidátů 
a dalších odborníků v dané 
problematice. 

2) Dvacet spolků horské služby získá 

 
Vnitřní dokumentace Svazu 
(GSSuBiH) 

 
Prezenční listiny a fotodokumentace 

 

 

 

Předávací protokoly 

Předpoklad: Zájem partnerů a 
spolků o společnou vizi a vstup 
do GSSuBiH. 

Předpoklad: Zájem členů GSSs 
o rozšíření kompetencí. 

Předpoklad: Zakoupené zboží 
bude správně distribuováno, 
využíváno a bude o něj 
pečováno. 

Předpoklad: Zájem veřejnosti a 
škol o preventivní opatření 



 

 

 
        

 

 

 

 

3.1 zvýšení materiálního 
vybavení horské služby  

 

 

 

 

4.1 rozvoj preventivních opatření 
bezpečného pohybu v horách. 

metodické materiály pro vzdělání 
svých členů. 

3.1  
1) Seznam pro nákup potřebného 
materiálu (včetně vyjádření GSSuBiH, 
MS a HS ČR), schválený ČRA. 

2) 30% předaného materiálu do konce 
května 2021; 60% předaného 
materiálu do konce května 2022 a 
100% předaného materiálu do konce 
projektu. 

4.1 
1) Uskuteční se alespoň 10 událostí 
podporující preventivní opatření 
bezpečného pohybu v horách. 

 

Projektová dokumentace - seznam 
potřebného vybavení 

 
Předávací protokoly a 
fotodokumentace 

 

 

Projektová dokumentace – zápisy 
z průběhu událostí, prezenční listiny, 
fotodokumentace, mediální výstupy 

bezpečného pohybu v horách 
Bosny a Hercegoviny. 

Aktivity 1.1.1 Přípravné (úvodní) 
jednání 

1.1.2 Studie mapující 
současnou situaci 
horské služby v BiH 

1.1.3 Ostatní setkání 
v průběhu projektu 

2.1.1 Kurz pro metodiky   
               horské služby nebo               
               jejích zájemců/ členů  
               odborných komisí,  
               instruktorů a jejich  
               kandidátů a dalších  
               odborníků v dané 
               problematice  
2.1.2 Spolupráce při tvorbě   
               metodických materiálů 
3.1.1 Identifikace potřebného     

Prostředky 
A) Lidské zdroje (lidský kapitál - 
znalosti, dovednosti, úsilí, motivace)  
B) Materiální zdroje 
C) Finanční prostředky 
D) Informace 
E) Čas 

Konkrétní informace k realizaci aktivit 
naleznete v projektovém dokumentu a 
příslušných přílohách. 

Rozpočet 
Specifikovaný ve strukturovaném 
rozpočtu v rámci přílohy III. 

2020 – 1745156,27 Kč 
2021 – 3887524,95 Kč 
2022 – 1 579872,47 Kč 
Celkem – 7 212 553,69 Kč 

Předpoklad: Součinnost a 
motivace partnerských institucí 
a spolků. 

Předpoklad: Zajištění 
finančních prostředků.  

Předpoklad: Zajištění 
kvalitního lidského kapitálu a 
časových možností. 

 



 

 

 
        

               vybavení 
3.1.2 Nákup materiálu 
3.1.3 Dodávka zboží a   
               příslušná instruktáž 
4.1.1 Spolupráce horské     
               služby BiH při značení  
               turistických tras, se  
               zaměřením na náročné  
               části stezek 
4.1.2 Kampaň na bezpečný   
               pohyb v horách a  
               ochranu přírody 
4.1.3 Přednášky na    
               školách/adaptace videa 
4.1.4 Dny otevřených dveří  
               stanic horských služeb  
               BiH 

    Výchozí podmínky 
(vstupní předpoklady) 

Zodpovědní a motivovaní 
partneři se aktivně podílí na 
všech aktivitách projektu. 

Členové spolků horských 
záchranných služeb sdílí 
jednotný cíl (kvalitní záchrana 
obyvatel a turistů v horách) a 
vizi společné Horské záchranné 
služby BiH. 

Region nebude postižen 
rozsáhlými přírodními 
katastrofami, politickou nebo 
ekonomickou krizí 

 


