č.j. MMR-69304/2021-57

Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022
z Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech (11772)
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace
z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(117D721)
Lhůta výzvy začíná běžet dnem 01. října 2021 a končí dnem
17. prosince 2021
__________________________________________________________
1. Číslo výzvy
1/2022/117D72100

2. Věcné zaměření výzvy / cíl podprogramu
Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků
v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj
kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.

3. Okruh oprávněných žadatelů/příjemců o dotaci
Oprávněným žadatel mohou být subjekty jako územně samosprávné celky, mikroregiony,
organizace destinačních amangementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická
informační centra, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty. Výzva vymezuje
konkrétní právní formy oprávněných příjemců.
Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je stanoven v Zásadách pro žadatele, bod 1.6.
a v příloze Zásad pro žadatele – PZ 1 Přehled oprávněných příjemců.

4. Podporované oblasti
Viz Zásady pro žadatele, bod 1.7. a příloha Zásad pro žadatele – PZ 2 Příklady uznatelných
a neuznatelných výdajů.

5. Postup podání žádosti
5.1. Žadatel podává žádost o dotaci na MMR prostřednictvím aplikace DIS ZAD
http://www3.mmr.cz/zad a zároveň posílá do datové schránky MMR:
ID datové schránky: 26iaava

5.2. Postup:
5.2.1. žadatel v internetové aplikaci DIS ZAD (http://www3.mmr.cz/zad) založí („nová
žádost“) a vyplní žádost;
5.2.2. vloží povinné přílohy (přílohy (včetně jejich formy) jsou uvedeny v bodě 13 Zásad
pro žadatele);
5.2.3. žádost v aplikaci DIS ZAD uvede do stavu „podána“


elektronický stav „podána“ žádosti v internetové aplikaci DIS ZAD nenahrazuje
podání, resp. poslání žádosti na MMR prostřednictvím datové schránky;



povinné přílohy vložené k žádosti v internetové aplikaci DIS ZAD, která je
uvedena do stavu „podána“, se považují za přílohy doručené;

5.2.4. vygenerovaný formulář žádosti poté uloží (např. na vlastní datový disk)
5.2.5. podá žádost na MMR (pouze vygenerovaný formulář žádosti, bez příloh), tj. zašle
výhradně prostřednictvím datové schránky.

5.3. Žádost o dotaci (tzn. pouze vygenerovaný formulář žádosti) podaná na MMR musí být
podaná / poslaná z datové schránky žadatele.
Pozn.: Podaná žádost bude podepsaná elektronickým podpisem žadatele v souladu se zákonem
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů.
V případě, že žadatel, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele nedisponuje elektronickým
podpisem, lze akceptovat žádost podanou prostřednictvím datové schránky žadatele bez
elektronického podpisu, a to dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.1
Předmět datové zprávy bude obsahovat číselný název výzvy 1/2022/117D72100

6. Alokace výzvy
Výše alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč.
Alokace výzvy je dále dělena na dotační tituly a u vybraných dotačních titulů dále rozdělena mezi
kraje (v případě přebytku alokace v rámci dotačního titulu/kraje lze alokaci využít k pokrytí
nedostatku jiného dotačního titulu/kraje).
MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních
prostředků.

1

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů: Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena,
prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo
vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Přehled výchozího rozdělení alokace mezi dotační tituly a kraje v tis. Kč
Dotační titul
(DT)

DT 1.
Nadregionální
aktivity

Celkem DT

Dotační titul (DT)

DT 2. Základní
a doprovodná
infrastruktura

20 000

DT 3. Veřejná
infrastruktura

90 000

90 000

DT 2. Základní
DT 3. Veřejná
a doprovodná
infrastruktura
infrastruktura
Alokace na kraj v tis. Kč (zaokrouhleno)

DT 1.
Nadregionální
aktivity

Kraj
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínksý
Jihomoravský
Vysočina
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Středočeský
Hl. m. Praha

20 000

6 346
7 632
7 245
8 011
5 474
3 476
13 061
4 815
8 253
4 042
3 468
13 631
4 546
0

6 346
7 632
7 245
8 011
5 474
3 476
13 061
4 815
8 253
4 042
3 468
13 631
4 546
0

7. Druh výzvy
Kolová

8. Harmonogram výzvy
Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž
rozhodným bude den a hodina podání žádosti do datové schránky MMR.








Lhůta výzvy
Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků*
Nejzazší termín ukončení realizace akce
Nejzazší termín ukončení financování akce
Nejzazší termín závěrečného vyhodnocení akce

1. října 2021 – 17. prosince 2021
1. října 2021
17. prosince 2021, 12:00 hodin
březen 2022*
30. listopadu 2023
30. listopadu 2023
31. prosince 2023

*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí.

9. 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
uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč.

10. Řízení o poskytnutí dotace
Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm podle §14 a násl. zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11. Financování akce
Viz Zásady pro žadatele, bod 5 a Přílohy zásad pro žadatele PZ 8 Metodický pokyn k financování.

12. Základní povinné náležitosti žádosti
Viz Zásady pro žadatele, bod 13.

13. Způsob a kritéria hodnocení žádostí
Viz Zásady pro žadatele, bod 3.

14. Úpravy žádosti a její doplnění











Postup při poskytování dotace je uveden v Zásadách pro žadatele č. j. MMR-69304/202157, které jsou přílohou této výzvy.
V případě formálních nedostatků žádosti (stanovených odstranitelných vad žádosti)
poskytovatel vyzve žadatele k odstranění vad a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu
(§ 14k odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.
Poskytovatel dotace může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení
dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
v platném znění).
Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat,
že upravené žádosti bude zcela vyhověno, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení,
posuzuje poskytovatel upravenou žádost (§ 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. v platném
znění).
Poskytovatel řízení zastaví, zemře-li žadatel nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb. v planém
znění.
Poskytovatel může u zamítnutých žádostí o dotaci postupovat dle §14p zákona č. 218/2000
Sb. v platném znění a novým rozhodnutím jim zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět
a ve zbytku ji zamítnout.

Podrobnější informace viz Zásady pro žadatele.

15. Upozornění
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování
všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně všech dokumentů, kterými
se při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány všechny
dokumenty také v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových
stránkách zajišťuje dle výše uvedeného zákona Ministerstvo financí.

16. Poskytování informací žadatelům
Zásady pro žadatele včetně příloh a další dokumenty, formuláře jsou uveřejněny na internetové
adrese Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní program podpory cestovního ruchu v
regionech (2016 - 2020) (mmr.cz) / 2022 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu.
Kontaktní e-mail: narodnicr@mmr.cz

Přílohy:
 Zásady pro žadatele – výzva 1/2022/117D721000
 Přílohy zásad pro žadatele - výzva 1/2022/117D72100

