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Ministerstvo pro místní rozvoj 

vyhlašuje 

1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 

z 

NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

pro rok 2017 

PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO 
RUCHU (117D72100) 

 

Forma a výše dotace 

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech je poskytována podpora formou 
systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl 
způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní 
zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.  

Doba realizace akce 

Doba realizace akce je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru 
akce, tj. v prosinci roku 2018. 

Jak žádat o dotaci 

O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými 
přílohami (v tištěné podobě a na CD/DVD) nutné doručit v řádném termínu na podatelnu ministerstva. 
Elektronický formulář Žádosti o poskytnutí dotace naleznete na internetové adrese: 
http://www3.mmr.cz/zad  

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádosti, na konci se z tohoto elektronického 
formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne, vyplní čestná prohlášení, která 
jsou její nedílnou součástí a podá spolu s dalšími povinnými přílohami Žádosti ve stanoveném 
termínu. Do elektronické aplikace žádosti je nutné nahrát veškeré požadované přílohy. Elektronický 
formulář žádosti včetně povinných příloh musí být odevzdán zároveň s tištěnou formou žádosti 
také elektronicky na CD/DVD.  

Tištěná žádost včetně všech povinných příloh se předkládá v podobě originálu v nerozebíratelném 
provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba).  

Přehled podporovaných dotačních titulů podprogramu: 

 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit 

 Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Příjemcem dotace může být:  

 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit 
o samosprávné celky, organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí 

zřizovaných krajem), 
o mikroregiony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice 

(spolupráce na realizaci projektu s místní destinačních společností), 
o oblastní destinační společnosti,  
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o geoparky, 
o NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, 
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark. 

 Dotační titul č. 2  - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 

 Dotační titul č. 3  - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
o samosprávné celky, organizace zřízené samosprávními celky (s výjimkou krajských 

muzeí), 
o provozovatelé TIC, 
o geoparky, 
o NNO provozující atraktivity cestovního ruchu, 
o destinační společnosti, 
o mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností). 

 
Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.  

Alokace výzvy 

 Celková alokace výzvy podprogramu č.117D72100 je 180 mil. Kč. 

 Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje viz příloha. 

Kdy a kam předkládat žádosti 

Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo posílat poštou  
na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, Staroměstské nám. 6, 110 15 
Praha 1. výzva je platná od 1. 11. 2016. Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. 
od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017 do 16.00 hod. (platí i pro žádosti zasílané poštou, 
rozhodné je datum a čas doručení na podatelnu MMR). Žádosti, které budou doručeny později 
nebo nebudou v zalepené obálce s nápisem NEOTVÍRAT, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány 
zpět na adresu odesílatele.  

Kde lze získat informace 

Podrobné informace o podprogramu, podmínkách a postupech jsou uvedeny v příslušných Zásadách 
pro žadatele, které jsou spolu s dalšími potřebnými dokumenty uveřejněny na internetové adrese: 
www.mmr.cz v sekci Programy a dotace / Podpora cestovního ruchu.  

Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.: pracoviště 
Na Příkopě 3, Praha). 
 

Kontaktní osoby: 

 Ing. Renata Štefanová, e-mail: steren@mmr.cz 

 Ing. Jana Šrajbová,  e-mail: srajan@mmr.cz  

Telefonní kontakt: 234 154 725 
 
Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 22. 12. 2016 (viz Zásady pro žadatele). 
 
V Praze dne: 26. 10. 2016          
   
 
                Ing. Karla Šlechtová, v. r. 
               ministryně pro místní rozvoj 
 
 
Příloha: 

 Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje 
 Podrobnější specifikace příjemců 

 

http://www.mmr.cz/
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Příloha: 
Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje 
 

Alokace v tis. Kč Součet LBK PBC PLZ SČ JČ VYS ZL HMP KH OL ÚST KV MS JM 

Podprogram 117D72100 - Investice v CR 180 000 6 349 12 349 8 016 12 717 12 717 12 717 6 932 0 10 582 10 744 12 717 12 717 12 717 12 717 

Dotační titul 1 Nadregionální aktivity 36 000 36 000 

Dotační titul 2 Doprovodná infrastruktura CR 72 000 3 174 6 174 4 008 6 358 6 358 6 358 3 466 0 5 291 5 372 6 358 6 358 6 358 6 358 

Dotační titul 3 Veřejná infrastruktura CR 72 000 3 174 6 174 4 008 6 358 6 358 6 358 3 466 0 5 291 5 372 6 358 6 358 6 358 6 358 

 
 
Podrobnější specifikace příjemců 
 

Dotační tituly Příjemci 

▪ Podpora nadregionálních aktivit  
(projekt realizovaný min. 2 krajích) 

 

▪ samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí), 
organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřiz.krajem), 

▪ mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní 
hranice, 

▪ oblastní destinační společnosti,  
▪ geoparky, 
▪ NNO v CR, případně provozující atraktivity CR 
▪ podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark. 

▪ Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR ▪ podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 

▪ Rozvoj veřejné infrastruktury CR 
         

▪ samosprávné celky (kraje, obce - vyjma statutárních měst a městských 
částí, organizace zřízené samosprávními celky s výjimkou krajských 
muzeí), 

▪ provozovatelé TIC, 
▪ geoparky, 
▪ NNO provozující atraktivity CR, 
▪ destinační společnosti, 
▪ mikroregiony / DSO. 
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 Samosprávné celky  

o obce (dle zákona č. 158/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)) vyjma statutárních měst 
a městských částí,  

o kraj, respektive krajské oddělení cestovního ruchu (kraj dle zákona o č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení)),  

o příspěvkové organizace samosprávních celků, organizace zřízené / založené 
samosprávními celky (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů).  

 Mikroregiony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice kraje 

o mikroregion / dobrovolný svazek obcí vzniklý na základě zákona č. 158/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), § 49 Dobrovolný svazek obcí.  

 Destinační společnosti na úrovni krajů 

o Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit a propagace 
kraje. 

o Krajská DS pokrývá celé území kraje. 
o Jedním ze zakladatelů / zřizovatelů je kraj. 
o Je registrovaná / certifikovaná na MMR. 

 Oblastní destinační společnosti spravující destinaci překračující hranice územních 
samosprávních celků 

o Území destinace zasahuje min. na území dvou krajů. 
o Destinační společnost je subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit 

a propagace daného území. 
o Destinační společnost se musí registrovat a po zahájení certifikace certifikovat na MMR. 

 Lokální a oblastní destinační společnosti 

o Lokální a oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit 
a propagace destinace. 

o DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kulturně případně jiným 
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikostí menší územní 
celek než kraj, v některých případech území destinace přesahuje administrativní hranice 
kraje.). 

o Lokální a oblastní DS je registrovaná / certifikovaná na MMR. 
 Geoparky 

o Subjekt spravující území s geoturistickým potenciálem, respektive subjekt provozující 
geopark. 

o Subjekt, který je kandidátským geoparkem (území, u nichž Rada národních geoparků 
uznala jejich geoturistický potenciál, ale ještě neobdržely certifikát "Národní geopark"), 
nebo subjekt, který je držitelem certifikátu Národní geopark, Evropský geopark, Globální 
geopark UNESCO působící na území ČR. 

o Provozovatel geoparku spolupracuje s Radou národních geoparků (člen, případně 
přidružený člen). 

 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu 

o Subjekt provozující atraktivity, nebo aktivity, respektive služby v oblasti cestovního ruchu 
přístupné návštěvníkům. 

o Činnost v oblasti cestovního ruchu je uvedena ve statutu, stanovách, nebo jiném 
dokumentu upravujícím právní formu a činnost organizace. 

 TIC 

o Subjekt poskytující informace o atraktivitách cestovního ruchu, respektive nabídce 
destinace a volnočasových aktivitách pro turisty, návštěvníky i rezidenty. 

o TIC je držitelem certifikátu dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR 
vydávané ATIC ČR. 
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 Podnikatelské subjekty (podnikající FO a PO)  

o Obchodní společnosti podle § 1 odst. 2 (vyjma evropské společnosti a evropské 
hospodářského zájmového sdružení) zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Osobní společnost (k.s., 
v.o.s.) založená za podnikatelským účelem, kapitálová společnost (a.s., s.r.o.). 

o Fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, případně jiného předpisu.  

o Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 3letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční 
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. 

Přehled právních forem oprávněných příjemců: 

 podnikající fyzická osoba tuzemská 
 veřejná obchodní společnost 
 společnost s ručením omezeným 
 společnost komanditní 
 akciová společnost 
 obecně prospěšná společnost 
 ústav 
 příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
 státní příspěvková organizace ostatní 
 spolek 
 zájmové sdružení právnických osob 
 obec 
 kraj 
 dobrovolný svazek obcí 
 pobočný spolek 

 


