Národní program podpory cestovního ruchu 2012
Přidělené dotace v roce 2012
Podprogram Cestování dostupné všem
Žadatel

Akce

Výše dotace
v Kč

Stručná charakteristika

1 640 060

Doplnění infrastruktury CR v areálu hotelu Kraskov. Zprovoznění půjčovny a
servisu cyklistických kol a vybudování odpočívadla, dětského koutku a
sportoviště s umělým povrchem.

B2B Systém

Sportovně rekreační
centrum - Baťův kanál

2 018 615

Vybudování socíálního zázemí pro účastníky plavby po významné turistické
vodní cestě Baťův kanál a cyklisty projíždějící po Moravské cyklotrase.
Vybudování centra služeb - opravna a půjčovna lodí a kol. Zajištění
bezbariérového přístupu k novým objektům sociálního zařízení a dílny.

Pod Zvičinou, s.r.o.

Hry a vycházky pod Zvičinou
celoročně

2 171 027

Vytvoření celoročně navštěvovaného místa pro všechny cílové skupiny.
Doplnění služeb celoroční rekreace o nabídku aktivního trávení volného času (v
létě obří šachy a kuželky, v zimě brusle, stolové hry.

CTS INVEST s.r.o.

Půjčovna kol u Černé věže

157 150

Zřízení půjčovny kol v rámci historického centra Českých Budějovic. Půjčovna
bude v rámci svých služeb nabízet k zapůjčení kola a elektrokola. Projekt se
zaměřuje na rodiny s dětmi, seniory i zdravotně handicapované.

PCT, s.r.o.

ZÁZEMÍ PRO TURISTIKU FARMA PTÝROV

2 025 000

Vybudování komplexního sociálního zázemí, jehož součástí budou pánské a
dámské WC a sprchy, vše současně vybaveno i pro handicapované. Zařízení
bude plnit současně funkci odpočívadla s kvalitním sociálním vybavením,
informačního centra i půjčovny.

A-mercata, s.r.o.

Centrum služeb pro turisty na
Vysočině

2 494 580

Realizací akce vznikne půjčovna ekologických dopravních prostředků a
celoročně využitelná herna s mnoha atrakcemi pro děti všech věkových
kategorií.

TIS - CR s.r.o.

Cyklostanice Kraskov

Přírodní park Česká
Kanada s.r.o.

Horolezecká stěna a
půjčovna kol Malče

315 810

Vybudování venkovní umělé horolezecké stěny a půjčovny kol v místní části
městyse Besednice, v Malči. Společně pro půjčovnu kol a stěnu bude pořízen
počítač k evidenci vypůljčených kol a dalšího vybavení. Realizací projektu
dojde k začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu, výstupy
budou vhodné i pro seniory.

Michal Hána

Hradiště - cíl pro aktivní
cestování

748 450

Výstupem akce je venkovní informační panel. půjčovna sportovních potřeb,
servis sportovního vybavení, turistické informace, venkovní mobiliář v
turistickém středisku Hradiště u Nové Bystřice.

549 815

Záměrem projektu je vybudování sportovního zařízení - lanové dráhy,
nabízející aktivní sportovní a vzdělávací vyžití pro širokou veřejnost. Svým
umístěním toto volnočasové centrum navazuje na činnost ve stávajícím
rekreačním ski areálu.

HSM GROUP, s.r.o.

Lanový park Hlinsko

Zdeněk Pavlík, Ing.

Stavební úpravy objektu
st.p.č. 392/1 a 392/2 Svitavy, k.ú. Moravský
Lačnov - II. Etapa

484 788

Vybudování doplňkového zázemí pro rekreační a odpočinkovou infrastrukturu
města Svitav a mikroregionu Rosnička. V rámci této stavby bude vybudováno
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty (bezbariérové
hygienické zázemí) v rekonstruovaném objektu. Budou provedeny úpravy
odpočívadla pro turisty, kde bude zřízena zpevněná plocha, umístěny stoly s
lavicemi, stojany na kola a odpadkové koše.

First International
Company, s.r.o.

Úprava areálu přírodního
koupaliště Roudná u Nových
Hradů - II. Etapa

198 400

Úprava a rozšíření odpočívadla a rozšíření hygienického zázemí pro turisty a
cykloturisty, dále zřízení vnitřního odpočívadla s informačním koutkem.

Czech Canada s.r.o

Vybudování odpočívadla u
turistické trasy v srdci České
Kanady

2 495 449

Vybudování odpočívadla s vyhlídkou, u kterého budou umístěny informační
tabule, z nichž se návštěvníci dozví mnoho zajímavostí o oblasti České
Kanady. Toto odpočívadlo se bude nacházet nedaleko turistické trasy. Cílovými
skupinami budou rodiny s dětmi, děti a senioři.

623 001

Vybudování dětského hřiště a odpočinkového zázemí pro cyklisty a rodiny s
malými dětmi. Vybavení areálu stojany pro kola, vybudování dětského hřiště s
houpačkami. Vybudování odpočinkového sezení pro občerstvení.

1 072 493

I. Rodinné centrum „DĚTSKÝ KOUTEK" „INDOOR DĚTSKÝ KOUTEK“ –
rodinná herní a oddechová část „OUTDOOR DĚTSKÝ KOUTEK“ - rodinná
sportovní, poznávací a oddechová část II. Rozšíření infocentra o modul
půjčovny lodí, lyží a nákup vybavení III.

1 126 500

Nákup 1 minibusu do 25 míst na ekologický pohon sloužící k dopravě turistů,
zejména seniorů mezi atraktivitami cestovního ruchu, dále nákup vybavení
půjčovny jízdních kol.

Pavel Hess

Ing. Jaroslav Šembera

PENA plus a.s.

Dovybavení sportovně
rekreačního areálu a
campingu Oase Praha o
prvky pro cyklisty a rodiny s
malými dětmi
CENTRUM SLUŽEB PRO
RODINY S DĚTMI,
TURISTY, CYKLISTY,
LYŽAŘE A
HANDICAPOVANÉ PŘI
PENZIONU KADLEČÁK
Rozšíření nabídky centra
služeb pro turisty v Českém
Rudolci o ekologickou
dopravu a elektrokola
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Hermano a.s.

Centrum služeb pro cyklisty Bratrouchov

1 686 400

Vytvoření centra služeb pro cyklisty a turisty pro zvýšení úrovně vybavenosti
cyklotras. Bude vybodována půjčovna elektrokol a turistického odpočívadlo.
Cílem projektu je umožnit a usnadnit poznávání okolních přírodních a kulturních
památek v náročnějším horském terénu východních Krkonoš i méně fyzicky
zdatným návštěvníkům, jakými jsou děti, senioři a osoby se zdravotními
omezeními.

2 448 297

Celoroční podpora turistické návštěvnosti. Hlavní cílovou skupinou jsou děti do
15 let, rodiny s dětmi, vedlejší skupinou pak i senioři a handicapovaní turisté.
Projekt zahrnuje vybudování uceleného komplexu odpočívadel, doplněných o
stojany na kola a lyže, odpadkové koše, informační cedule a půjčovny
sportovních potřeb.

523 062

Vybudování hygienického zařízení na hradě v Ledči nad Sázavou. Příjemci
chtějí vyřešit především palčivou situaci, která komplikuje využívání této
turisticky atraktivní lokality a brání v rozvoji dalších služeb, které jsou pevně
spjaty s turistickým ruchem.

Robert Matuška

Komplex odpočívadel u
turistických tras - Friesovy
Boudy

AQUACOMP HARD
s.r.o.

Zřízení hygienického zázemí
na hradě Ledeč nad Sázavou

Petr Marek

Vybudování přístavby
sociálního zařízení a nákup
vybavení do vodácké
půjčovny

1 227 963

Vybudování samostatné přístavby sociálního zařízení u restaurace U Kerama v
Žizníkově u České Lípy. Předmětem je přístavba samostatného sociálního
zařízení o rozloze 58 m2, se zvláštním vchodem bez nutnosti návštěvy
restaurace. Vytvořit půjčovny vodáckého vybavení, nákup 20 lodí - kanoí
včetně pádel, vest, barelů a lodních pytlů.

Vysocké služby, s.r.o.

Odpočíváme u EnviCentra

243 816

Vybudování odpočívadla s krmelištěm. Označení je uskutečněno dřevěnými
rozcestníky, které budou ukotveny do betonové patky železnými kotvícími
prvky.

DAOS PLUS s.r.o.

Vybudování půjčovny kol,
odpočívárny pro
cykloturistiku a
víceúčelového
nezastřešeného hřiště pro
míčové sporty u hotelu U
Zeleného stromu v
Nepomuku

2 143 000

Vybudování půjčovny kol, odpočívárny pro cykloturistiku a víceúčelového
nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u hotelu U Zeleného stromu v
Nepomuku. Vybudování odpočívadla, centra služeb pro pěší, cyklisty a
handicapované turisty v centru turisticky atraktivního města Nepomuk. Místo
realizace projektu se nachází v těšné blízkosti hotelu U Zeleného stromu, což je
zařízení s certifikací Cyklisté vítáni.

2 391 447

Informační a navigační systém pro sluchově a zrakově postižené návštěvníky
expozice Království železnic.

2 210 421

Vytvoření nového produktu domácího CR ve formě Centra služeb Brčálník.
Centrum služeb Brčálník se bude skládat z centra letních her, centra zimních
her a sociálního zázemí. Z hlediska dotačního programu jde o tyto aktivity: výstavba sociálního zařízení - dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí
turistických tras o dětské koutky, sportoviště, stojany na kola, místa pro
odpočinek turistů atd.

2 468 069

Aktivity realizace akce: 1. vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry, 2.
vybudování odpočívadla na značené turistické trase, umožňující krátkodobý
odpočinek turistům během cesty včetně marketingu.

1 851 258

Zlepšení zpřístupnění města Kutná Hora, jako jedné z nejvýznamnějších
kulturních památek ČR. Nosnou aktivitou předkládaného projektu je obnova
stávajícího městského značení pro zpřístupnění atraktivit města Kutná Hora
zrakově a sluchově postiženým.

2 389 877

Předmětem projektu je rekonstrukce vodáckého kempu Dobřichovice. Projekt
má 3 části, stavební část, která obsahuje rekonstrukci, WC pro handicapované,
nestavební část - pořízení lodí, pramic a přívěsů na lodě a dalšího sportovního
náčiní s výstavbou elektrobodů, které umožní návštěníkům napojení na jejich
elektropřístroje. Třetí část tvoří náklady na propagaci.

883 500

Rozšíření nabídky služeb rekreačního centra Sepetná vybudováním krytých
stání pro segway vozítka a horská kola. Dále dojde k vybudování přístupové
rampy pro handicapované ke zpřístupnění hotelu. Dále dojde k rekonstrukci
dětského hříště u hotelu a nákupu tobogánu.

1 578 994

Vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které bude volně přístupné
veřejnosti. Z důvodu rozšíření nabídky pro jednu z hlavních cílových skupin,
kterou jsou senioři, případně senioři s dětmi, žadatel zahrnul do projektu i
pořízení elektrokol. Součástí projektu je i pořízení elektrocentrály, která bude
sloužit na dobíjení elektrokol. Vybudování zóny pro relaxaci a odpočinek.

752 777

Vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které bude volně přístupné
veřejnosti. Z důvodu rozšíření nabídky pro jednu z hlavních cílových skupin,
kterou jsou senioři, případně senioři s dětmi, žadatel zahrnul do projektu i
pořízení elektrokol a pořízení elektrocentrály. V rámci projektu bude rovněž
vybudována zóna pro relaxaci a odpočinek.

Informační a navigační
Království železnic a.s. systém pro senzoricky
handicapované

VTV invest s.r.o.

Centrum služeb Brčálník

Vybudování víceúčelového
hřiště pro míčové hry a
VHH THERMONT s.r.o. odpočivadla pro pěší, cyklisty
a handicapované turisty v
Dolním Bušínově

Městské lesy a rybníky
Kutná Hora dostupná všem
Kutná Hora, spol. s r.o.

INTERACTIVITY, s.r.o.

Sepetná, v.o.s.

Vybudování centra služeb
pro vodní a pozemní turistiku
a zpřístupnění těchto aktivit
handicapovaným

Rekreační centrum Sepetná
pro všechny

Volší s.r.o.

Sportujeme s LENochem vybudování víceúčelového
sportovně-relaxačního areálu

Jan Bigel

Nabídka služeb poznávacího
a zážitkového cestovního
ruchu - MORAVIAN
ADVENTURE
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Lázně Aurora s.r.o.

Půjčovna elektrokol v lázních
Aurora

Ing. Milan Hrstka

Brodíkův ráj

Petr Půlpán

Vybudování centra služeb
pro turisty v areálu jezdecké
školy Equus Kinsky

LV invest s.r.o.

Bc. Ondřej Smíšek

Autoklub Bohemia
Assistance, a.s.

Bezbariérová ekologická
doprava Brčálník

Půjčovna sportovních potřeb
Děčín

Cykloport Fontána

Celkem v roce 2012 - 35 žádostí

87 345

Zajištění provozu půjčovny běžných jízdních kol včetně elektrokol pro
handicapované, aby bylo možné realizovat výlety po třeboňských památkách a
turistických atraktivitách i pro tuto skupinu lidí. Elektrokola poslouží ke
zpřístupnění atraktivit v Třeboni v rámci šetrného cestovního ruchu pro
všechny.

1 158 000

Vybudování turistického centra služeb pro turisty a cykloturisty s bohatým
zázemím, novými turistickými produkty, zaměřeného na rodiny s dětmi. Areál
bude současně sloužit jako příměstský areál oddechu.

1 550 566

Rozšíření stávajících služeb a umožnění cílovým skupinám - dětem do 15 let,
rodinám s dětmi a handicapovaným a seniorům lepší dosažitelnosti atraktivit
cestovního ruchu pomocí vybudování a dovybavení Centra služeb pro turisty a
rekonstrukcí doprovodné infrastruktury.

2 081 082

Vytvoření nového produktu domácího cestovního ruchu. Pořízení ekologických
dopravních prostředků a vybudování 4 zastávek. Ekologicky šetrná doprava
bude realizována cyklo/ski busem, turistickým vláčkem a alternativní doprava v
místě atraktivity (např. lodičky) - budou upraveny o zvedáky a plošiny pro
handicapované. Cílovou skupinou jsou v tomto případě senioři, handicapovaní
a rodiny s dětmi.

203 200

Vybudování půjčovny sportovních potřeb v Děčíně na Labské stezce, která
bude poskytovat jízdní kola, elektrokola, dětské vozíky a tandemové kolo pro
handicapované. Přínosem pro cestovní ruch je zapojení znevýhodněných
skupin, pro které je sortiment cíleně vybrán a rozšíření služeb lokálních
subjektů, se kterými bude navázána spolupráce.

2 385 000

Pořízení a zprovoznění infrastruktury cestovního ruchu, která usnadní
návštěvníkům Lipenska (zejména handicapovaným) návštěvu konkrétních míst.
Vytvoření komplexního zázemí pro provozování aktivní turistiky) vytvoření
nové linky trajektu přes Lipno propojující stávající cyklotrasy a pěší trasy,
vytvoření potřebného zázemí pro turisty u přestupního bodu u hotelu Fontána komplexní zázemí s centrem služeb (půjčovna a opravna kol) dále zajištění
základního hygienického vybavení.

48 385 212
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