3K platforma – základ destinační spolupráce
3K platforma - vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů
cestovního ruchu, případně i návazných odvětví a složek veřejné správy v destinaci za účelem podpory
rozvoje turismu a návazně rozvoje regionu. V rámci platformy dochází k výměně informací
nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.
Úkolem DMO je na základě principu destinačního 3K jako základní princip destinačního managementu:
managementu strategicky plánovat a řídit ✓ Komunikace – iniciace příležitostí ke komunikaci mezi subjekty cestovního ruchu
marketingové aktivity s cílem propojovat nabídku
v destinaci, soustavná vzájemná výměna informací.
destinace s její poptávkou.
✓ Koordinace – zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu
Výsledkem je udržitelný rozvoj destinace, ve které
organizace realizovaných aktivit v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu.
jsou uspokojeny potřeby návštěvníků, participujících ✓ Kooperace – spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci, na jejímž základě
podnikatelů a zvýšena kvalita života rezidentů.
vznikají synergické efekty ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty.

3K platforma by měla umožňovat pravidelnou komunikaci aktérů v destinaci, vytvářet podmínky pro koordinaci a
kooperaci subjektů, iniciovat příležitosti pro vznik rozvojových záměrů, projektů či aktivit na základě organizace
setkávání aktérů cestovního ruchu. Do 3K platformy by měl mít přístup každý subjekt, který by se chtěl zapojit…
Mezi vhodné formy, které může DMO vytvořit, patří:
▪
pracovní skupina cestovního ruchu zahrnující aktéry cestovního ruchu v destinaci
▪
kolegium cestovního ruchu složené z aktérů v destinaci
▪
pravidelná jednání, kulaté stoly nebo zasedání na úrovni aktérů destinace
▪
elektronická komunikační síť mezi aktéry s možností diskuze a sdílení aktuálních informací o dění v destinaci
Setkávání v rámci aktivit 3K platformy by mělo být organizováno pravidelně a s frekvencí odpovídající potřebám
destinace (minimálně 2x ročně, ideálně 4x ročně). Za dostatečné určitě nemůže být považováno náhodné setkání nebo
jednání občasné např. v rozsahu 1x ročně.
3K platforma by se měla zabývat praktickými otázkami cestovního ruchu v destinaci, vytvářet podmínky pro
koordinaci a kooperaci subjektů, svou činností přispívat ke zkvalitnění podmínek pro jeho rozvoj a být schopna
uskutečňovat konkrétní společné dohody nebo rozhodnutí (např. příprava strategických dokumentů, příprava produktů,
projednání marketingového plánu, příprava společných projektových žádostí o financování aktivit / záměrů / projektů,
identifikace bariér a problémů rozvoje cest. ruchu v destinaci, koordinace při realizaci marketingové činnosti, koordinace
při výstavbě / revitalizaci infrastruktury apod.)
1

3K platforma – základ destinační spolupráce
V rámci národního systému Kategorizace a certifikace DMO v Česku je 3K platforma vykazována prostřednictvím
webové stránky / podstránky DMO, kde jsou uvedeny:
• název 3K platformy v destinaci
• může být označeno prostě „3K platforma“, případně může mít specifický název vhodný pro danou destinaci
• představení 3K platformy v dané destinaci
• jaký je hlavní účel založení a činnosti 3K platformy, jaké má zaměření, jaké skupiny účastníků jsou zapojeny apod.
• účastníci, kteří se zapojují do aktivit 3K platformy (turistické cíle, ubytovatelé, poskytovatelé služeb, kraje, města, obce…)
• uvedení celkového počtu zapojených subjektů
• uvedení základního soupisu účastníků, který může být v souladu se seznamem partnerů DMO
• soupis realizovaných aktivit v rámci 3K platformy za posledních 12 měsíců
• záznam o realizovaných aktivitách – o setkáních / interakcích (každá aktivita by měla mít samostatný záznam)
• záznam o realizovaných aktivitách obsahuje:
• název aktivity,
• termín a místo aktivity / setkání,
• počet účastníků participujících na aktivitě a seznam účastnících se subjektů (postačuje název účastnících se subjektů bez dalších
informací)
• stručný textový záznam o aktivitě setkání (co bylo aktivitou řešeno, co se projednávalo, k jakým výsledkům aktivita / setkání dospělo)
za interakce se nepovažuje standardní komunikace mezi reprezentanty DMO a partnery / zainteresovanými subjekty

Pomocí evidence aktivit 3K platformy mohou být souběžně řešeny i další náležitosti z hlediska prezentace činnosti
DMO a ve vazbě na požadavky národního systému Kategorizace a certifikace DMO.
Inspirativní zpracování 3K platformy (k 1. 1. 2022)

www.toulava.cz/partneri

www.cb-hl.cz/3k-platforma

www.broumovsko.cz/o-nas/3k-platforma

www.jccr.cz/cinnosti-jccr/3k-platforma
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