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q vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře 
aktivit, které budou řešit situaci v cestovním ruchu

q zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v 
souvislosti s aktuální ekonomickou situací ČR

q uvolnění nevyužitého potenciálu cestovního ruchu

q dosažení růstu podílu cestovního ruchu na prosperitě
regionů v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje

CCííle programu:le programu:



q začlenění nových cílových skupin, pro které je účast na cestovním 
ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu 

q zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s 
aktuální ekonomickou situací ČR

q vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu 
(např. zlepšení vybavenosti služeb podél pěších tras a cyklotras, 
naučných stezek a turistických cílů, vybudování míst pro odpočinek 
turistů, bezbariérové WC apod.)

q zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (zavádění ekologicky 
šetrných forem dopravy, zabezpečení bezbariérových vstupů, 
bezbariérové vstupy, pomocná zařízení pro zdravotně
handicapované např. vizuální navigace a audio)

CCííle podprogramu:le podprogramu:



q rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných 
stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu 
vytvořených produktů cestovního ruchu (vhodné v blízkosti zařízení s certifikací
Cyklisté vítáni)

Ø výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, vč. 
doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy 
a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, 
cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, 
kolečkové a in-line brusle apod.) 

Ø pořízení a umístění informačních stojanů a značek
Ø vybudování/vybavení/rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty 

(cykloservis, půjčovna sportovních potřeb, turistické informace…)
Ø výstavba sociálního zařízení (WC - min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, 

sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů
služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování) 

Ø dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras 
(občerstvení, restaurace, ubytování) o dětské koutky, sportoviště, 
stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd.
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q zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu - projekty vztahující se k dopravě
musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky 
šetrných forem cestovního ruchu (doprava do místa atraktivity a doprava 
v rámci atraktivity)
Ø zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (vybudování

nájezdových plošin, schodolezů, výtahů atd.)
Ø pořízení tzv. „městských kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech 

měst a poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na 
vratnou kauci)
Ø pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi 

parkovištěm a atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity 
(cyklo/ski bus, povoz, výletní vláček, mikrobus atd.); alternativní forma 
dopravy v místě atraktivity (např. lodičky) (ekologicky šetrná vozidla využívají
alternativní pohon nebo paliva)

Ø úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky 
umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a 
cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.) 
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Ø zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů
pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro 
zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové
expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.)
Ø zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů

pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené
účastníky cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb 
sluchově postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu a který 
zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy 
expozic atd.). Vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po 
atraktivitách cestovního ruchu a který zkvalitní jejich zážitek 
z návštěvy dané atraktivity. 
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q děti a mládež
q rodiny s dětmi s nízkými příjmy
q zdravotně handicapovaní
q senioři

Projekty zaměřené na tyto cílové skupiny budou při věcném hodnocení
zvýhodněny.

UpUpřřednostnednostněěnnéé ccíílovlovéé skupiny:skupiny:



q podnikatelské subjekty (právnické – jen obchodní společnosti a 
fyzické osoby)

q žadatel o dotaci musí prokázat min. 2 podnikatelskou historii (2009, 
2010)

Principy dotace:

q dotace může být poskytnuta až do výše 50% z celkových 
uznatelných nákladů akce, zbytek hradí příjemce z vlastních zdrojů

q celkové náklady na jednu akci se mohou pohybovat od  250 000 Kč
do 5 mil. Kč

Oprávnění žadatelé rok 2011:



q 72 mil. Kč v roce 2011

Realizace akce:
q dotace musí být vyčerpána v roce přiznání dotace
q akce, která bude spolufinancována v rámci podprogramu, musí být 

dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce k dotaci 
(tzn. akce vybraná v roce 2011 musí být dokončena nejpozději do 
konce roku 2012)

Alokace podprogramu: 



q příjemce čerpá dotaci na základě faktur vystavených dodavatelem, 
který byl vybrán v zadávacím řízení

Rozdělení výdajů akce:

q marketing vytvořeného produktu cestovního ruchu musí tvořit 
minimálně 10 % a maximálně 20 % celkových uznatelných nákladů
akce

q marketing musí součástí každé akce

Čerpání dotace:



http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace
kontaktním místem je odbor cestovního ruchu 
kontaktní osoby: 

Ing. Štefanová Renáta, tel.: 234 154 695, 
e-mail: srajan@mmr.cz

Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: 234 154 725, 
e-mail: dvoboh2@mmr.cz

Ing. Šrajbová Jana, tel.: 234 154 005, 
e-mail: srajan@mmr.cz

formulář elektronické žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Informace o podprogramu:
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