
                                                                                      
                 

     

Ministerstvo pro místní rozvoj 

vyhlašuje 

1. KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 

z 

NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  

pro rok 2014 

 

PODPROGRAM: 

 CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 

Forma a výše dotace 
V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu bude poskytována podpora formou 
systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl 
způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje 
žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2014. Rámcový rozpočet v 1. výzvě 
Národního programu podpory cestovního ruchu na rok 2014 je 50 mil. Kč. 
 
Doba realizace akce 
Doba realizace je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu podpory 
cestovního ruchu, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce, tj. v prosinci 
roku 2015. 
 
Jak žádat o dotaci 
Žádost musí být předložena v požadované formě, a to v tištěné (formulář Žádosti včetně příloh)  
a elektronické na CD, DVD (formulář Žádosti včetně příloh). Tištěná žádost včetně všech povinných 
příloh se předkládá v podobě originálu v nerozebíratelném provedení (kroužková, knižní, spirálová 
nebo tepelná vazba).  
 
Elektronický formulář Žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad 
Žadatel o dotaci vyplní nejprve elektronický formulář Žádosti, na konci se z tohoto elektronického 
formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne, vyplní čestné prohlášení, které je její 
nedílnou součástí a předloží spolu s dalšími povinnými přílohami Žádosti ve stanoveném termínu. 
Elektronický formulář žádosti včetně povinných příloh bude odevzdán zároveň s tištěnou formou 
žádosti také elektronicky na CD/DVD.  
 
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. 
Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. po celou dobu od vyhlášení výzvy 
k předkládání žádostí včetně data konečného termínu, tj. od 29. listopadu 2013 do 13. února 2014 - 
16.00 hod. (platí i pro žádosti zasílané poštou). Žádosti, které budou doručeny později nebo nebudou 
v zalepené obálce s nápisem NEOTVÍRAT, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na 
adresu odesílatele (platí i pro žádosti zasílané poštou).  
 
Kde lze získat informace 
Podrobné informace o podprogramu jsou uvedeny v příslušných "Zásadách pro žadatele", které jsou 
spolu s dalšími potřebnými dokumenty uveřejněny na internetové adrese: www.mmr.cz v sekci 
Cestovní ruch/Dotace a programy. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor 
cestovního ruchu na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.  

http://www3.mmr.cz/zad
http://www.mmr.cz/


                                                                                      
                 

 
 
Kontaktní osoby: 
 

 Ing. Renata Štefanová, tel.: 234-154-695, e-mail: steren@mmr.cz 

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

 Mgr. Ema Mravcová, tel.: 234-154-728, e-mail: mraema@mmr.cz 

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

 
Pozn.: Pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1. 
 
Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 10. 2. 2014  (viz Zásady pro žadatele). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 29. listopadu 2013     
 
  
 
 
 
 Mgr. František Lukl, MPA, v.r. 
 ministr pro místní rozvoj 
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