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Ministerstvo pro místní rozvoj
aktualizuje
2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
z
NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
pro rok 2018
PODPROGRAM: MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU (117D72200)
- změna termínu ukončení podání žádostí
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.

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 2019.
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 – Marketingové aktivity na úrovni krajů



Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni



Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni
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Příjemcem dotace může být:


Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
1
o krajské Organizace destinačního managementu (DMO) ,
2
o krajské oddělení cestovního ruchu v případě, že v kraji nepůsobí krajská Organizace
destinačního managementu, nebo krajská Organizace destinačního managementu
neprokáže min. 1 rok (tj. 12 měsíců) činnosti.



Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
o registrované / certifikované lokální a oblastní Organizace destinačního managementu.



Dotační titul č. 3 - Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni
o zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou
národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu,
o registrované / certifikované oblastní a krajské organizace destinačního managementu
realizující nadregionální produkt.

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů při splnění výše uvedeného, viz příloha
č. 1 Zásad pro žadatele.
Alokace výzvy


Celková alokace výzvy podprogramu č.117D72200 je 100 mil. Kč.



Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje viz příloha č. 1.

Kdy a kam předkládat žádosti
Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj nebo posílat poštou
na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, Staroměstské nám. 6, 110 15
Praha 1.
Výzva je platná od 25. 05. 2018. Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.
od 25. 05. 2018 do 20. 09. 2018 do 12:00 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 a jsou nedílnou součástí této
Výzvy (příloha č. 2).
Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.: pracoviště
Na Příkopě 3, Praha 1).
Řízení o poskytnutí dotace probíhá dle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném v době podání
žádosti.
V případě formálních nedostatků žádosti (vad žádost) poskytovatel vyzve žadatele k odstranění vad
a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.
1

Organizace destinačního managementu (dříve „Destinační společnost“), je organizace provozující destinační
management (toto je stanoveno ve stanovách, zřizovací listině, popř. jiných oficiálních dokumentech organizace
a mající právní subjektivitu. Možné akceptovatelné právní formy pro DMO viz příloha č. 1 Zásad pro žadatele.
„Přehled oprávněných příjemců.“
2
Krajské oddělení cestovního ruchu = útvar Krajského úřadu mající ve své agendě cestovní ruch.
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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.
U žádostí ve stavu „náhradník“ (žádost obdržela příslušný počat bodů, ale nebyla jí navržena výše
podpory z důvodu momentálního rozdělení alokace programu), bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí
žádosti. V případě změny stavu volných peněžních prostředků alokovaných pro výzvu může dojít
se souhlasem žadatele k vydání nového rozhodnutí, kterým bude jeho žádosti z části či zcela
vyhověno.
Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor
cestovního ruchu (pozn.: pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1).
Kontaktní osoby:
Ing. Renata Štefanová
Ing. Jana Šrajbová
Ing. Kateřina Folprechtová
Ing. Roman Birkáš

steren@mmr.cz
srajan@mmr.cz
folkat@mmr.cz
birrom@mmr.cz

234 15 4695
234 15 4005
234 15 4725
234 15 4728

Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 13. 09. 2018 (viz Zásady pro žadatele).

V Praze dne: 27. 6. 2018
Ing. Klára Dostálová, v.r.
ministryně pro místní rozvoj
Příloha:
 č. 1
 č. 2

Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje
Zásady pro žadatele včetně příloh a další dokumentace
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Příloha Výzvy č. 1:
Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje

Alokace I.
podprogram
(117D72200)

Celkem DT
KRAJ
LBK
PbcK
PlzK
SČK
JČK
KVys
ZLK
HMP
KHK
OLK
ÚstK
KVK
MKS
JMK

1
(MTG na
úrovni krajů)

2
(MTG na
úrovni
oblastní)

3
(MTG na
národní a
nadreg. úr.)

25 000 000
65 000 000
10 000 000
Alokace na DT/kraj v Kč
875 000
2 866 047
1 700 000
5 574 632
1 100 000
3 618 567
2 400 000
5 740 657
1 800 000
5 740 657
1 825 000
5 740 657
950 000
3 129 325
2 650 000
0
1 450 000
4 776 955
1 475 000
4 849 873
2 475 000
5 740 657
1 850 000
5 740 657
2 650 000
5 740 657
1 800 000
5 740 657
10 000 000

Dotační titul
č.

100 000 000 Kč
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