PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
KDO může žádat?
• obce a jimi zřízené organizace (vyjma statutárních měst), mikroregiony, dobrovolné svazky obcí
• podnikatelské subjekty
• provozovatelé turistických informačních center, geoparky, nestátní neziskové organizace, destinační společnosti

NA CO lze získat podporu?
• monitoring návštěvnosti – pořízení elektronických sčítačů na sledování návštěvnosti v turistických cílech
• navigační a informační systémy – navigační cedule, infopanely, mapové panely, sluchové a hmatové expozice,
Braillovo písmo, grafické popisy expozic, apod.
• vybavenost lyžařských, vodních, pěších a cyklo tras – odpočívadla, sociální zařízení, infopanely, přístavy vodní
turistiky, vodácká infrastruktura, zařízení pro uložení a parkování jízdních kol, prvky interpretace kulturněhistorického a přírodního dědictví
• lyžařské běžecké tratě – pořízení rolby, skútru, trasovače, apod.
• ekologicky šetrná doprava – rekonstrukce autobusů na cyklo/ski busy, pořízení přívěsů na kola/lyže, vytvoření
přívozů, pořízení turistického vláčku, povozu, lodí, apod., úprava dopravních prostředků o bezbariérové prvky
• doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – budování či modernizace expozic, budování vyhlídkových míst,
rozhleden, hřišť, cykloservisů, bezbariérových přístupů, budování či modernizace kempů a tábořišť

KOLIK lze získat?
• dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů
• minimální výše dotace činí 250 tis. Kč, maximální výše činí 5 mil. Kč
• maximální výše celkových výdajů projektu činí 30 mil. Kč

KDY lze žádat?
• příjem žádostí v období listopad 2019 – únor 2020

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat?
• jeden žadatel může podat pouze jeden projekt
• dotace nemůže být poskytnuta na akci, která již započala, tedy fyzická realizace musí být započata po registraci
žádosti o dotaci
• v rámci programu nejsou podporovány ubytovací a stravovací zařízení, lanovky, vleky či technické zasněžování
• udržitelnost projektu činí 3 – 5 let
• vytvořená doprovodná infrastruktura musí být v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu
• dotaci lze čerpat na základě neuhrazených faktur do konce listopadu 2020
• realizace projektu musí být dokončena do 31. 12. 2021
• v případě staveb je nutné disponovat projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby
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• žadatel musí mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu
• podnikatelské subjekty musí prokázat historii subjektu min. 24 měsíců a finanční zdraví dle ukazatele EBITDA
• podnikatelské subjekty musí mít oprávnění k podnikatelské činnosti vztahující se k předmětu akce nebo s akcí
související (předmět podnikání vztahující se k předmětu akce může být zahrnut nově)
• žadatel nesmí do akce zahrnout majetek vč. pozemků a nemovitostí, který je již předmětem zástavy
• marketing (propagace) projektu musí tvořit 3 - 8 % celkových způsobilých výdajů akce (max. však 900 tis. Kč)
• před podáním žádosti o dotaci je doporučeno konzultovat typ veřejné podpory s ÚOHS, v rámci programu je možné
čerpat dotaci na projekty nezakládající veřejnou podporu, formou podpory de minimis či s využitím „nové blokové
výjimky“

NA KOHO je možné se obrátit?
Mgr. Ondřej Stolar .

stolar@renards.cz

. 731 656 847
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