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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

1. výzva 2017 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR (117D72100) 

Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů 

Podporované oblasti 
Příklady podporovaných aktivity 

(nejedná se o taxativní výčet) 

Příklady uznatelných i neuznatelných výdajů ale aktivit 

(nejedná se o taxativní výčet) 

Monitoring návštěvnosti 
(1) 

 Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na 
sledování návštěvnosti v atraktivních turistických 
cílech a trasách regionu. 

 Uznatelné výdaje 
o Zpracování studie pro definování lokalit, kde je vhodné sledovat 

návštěvnost, resp. umístit sčítače. 
o Pořízení / pronájem elektronického sčítače návštěvnosti. 
o Pořízení SW a HW pro sledování toku návštěvnosti, správu dat 

a publikování závěrů. 
o Realizace šetření v terénu pro ověření lokalit, ověření správnosti 

dat, atd.  
o Montáž a zprovoznění elektronického sčítače (včetně stavebního 

materiálu a stavebních úprav souvisejících s montáží)  
o Realizace veřejné zakázky na kompletní zajištění sledování 

návštěvnosti dodavatelskou firmou (pořízení a montáž sčítače 
externí firmou). 

 Neuznatelné výdaje 
o Opravy a údržba sčítačů včetně HW a SW pro sledování toku 

návštěvnosti, správu dat a publikování závěrů. 
o Výdaje spojené se zabezpečením kontroly činnosti sčítačů, 

odečtem získaných dat, atd. 
o Výdaje spojené se  zajištěním montáže sčítačů vlastními silami 

(osobní náklady, režie – PHM, atd.). 

Navigační a informační 
systémy pro účastníky 
cestovního ruchu (2) 

 Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, 
mapové panely. 

 Zavedení/zlepšení navigačních a informačních 
systémů pro zlepšení orientace a informovanost po 
aktivitách pro senzoricky postižené účastníky 
cestovního ruchu. 

 Uznatelné výdaje 
o Nákup mapových podkladů. 
o Pořízení Stavební materiál pro výrobu, montáž i ukotvení 

informačního / mapového panelu. 
o Stavební materiál pro výrobu, montáž i ukotvení navigačních 

a informačních systémů pro usnadnění orientace návštěvníků 
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a systémů pro senzoricky postižené návštěvníky. 
o Zpracování odborných podkladů pro vytvoření informačních 

panelů (texty, překlady textů, grafika, fotografie, atd.) 
o Pořízení navigačních cedulí, informačních panelů, mapových 

panelů (včetně sloupků a úchytů, atd.). 
o Montáž navigačních cedulí, informační panelů a mapových 

panelů (včetně stavebních úprav a stavebního materiálu 
souvisejícího s montáží).  

o Zavedení navigačních / informačních systémů pro senzoricky 
postižené návštěvníky 

 Vytvoření SW aplikací pro navigování senzoricky 
postižených návštěvníků (vytvoření aplikace, texty, 
překlady do cizích jazyků, překlady do Braillova písma, 
zvukové nahrávky, atd.) 

 Vytvoření informačních panelů pro senzoricky postižené 
návštěvníky (součástí panelů mohou být zvukové 
i hmatové expozice i texty v Braillově písmu, atd.). 

o Realizace veřejné zakázky na externí zajištění pořízení 
a montáže navigačních a informačních systému dodavatelskou 
firmou. 

 Neuznatelné výdaje 
o Údržba, aktualizace, přetisk, oprava navigačních cedulí 

pro návštěvníky, informačních panelů, mapových panelů. 
o Aktualizace textů. 
o Aktualizace informačních a mapových panelů 
o Výdaje související se zajištěním montáže navigačních 

a informačních systémů vlastními silami. 
o Výdaje související se zpracováním projektu a získání stavebních 

a jiných povolení k umístění navigačních a informačních 
systémů. 

Doplňkové služby 
a vybavenost dálkových 
a regionálních tras 
pro lyžařskou, vodní, 
cyklo, pěší turistiku a 
další udržitelné formy 

 Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí 
pro běžkaře, pořizování informačních panelů na 
trasách. 

 Uznatelné výdaje 
o Zpracování studie na výběr vhodných lokalit pro umístění 

odpočívadel a sociálního zázemí. 
o Pořízení stavebního materiálu pro vybudování odpočívadla 

(např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál, střešní krytina, 
ošetření dřeva (penetrace, barvy, laky, atd.), kotvící patky, atd.) 
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turistiky (3) o Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel externím 
dodavatelem. 

o Vybudování stálého sociálního zařízení pro návštěvníky. 
 Stavební materiál 
 Přípojky, zemní práce 
 Stavební práce 
 Realizace zakázky na vybudování sociálního zařízení 

dodavatelsky. 
o Pořízení / pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízení 

pro návštěvníky. 
 Stavební úpravy pro umístnění mobilního sociálního 

zařízení. 
 Pořízení / pronájem mobilního sociálního zařízení. 

o Pořízení zařízení pro bezpečné uschování běžek a příslušenství 
u východišť a zařízení sloužících návštěvníkům CR poblíž 
značených/upravovaných lyžařských běžeckých tras. 

o Pořízení zařízení pro bezpečné uschování osobních věcí 
na východištích tras, případně na místech sloužícím 
návštěvníkům CR poblíž značených/upravovaných lyžařských 
běžeckých tras (např. uzamykatelné skřínky na batohy, věci 
na převlečení, atd.). 

o Vybudování informačního panelu o značených a upravovaných 
běžeckých trasách – mapy tras / okruhů včetně kilometráže, 
popis významných místa bodů zájmu (např. památky, služby, 
kontakt na složky IZS a HS ČR, atd.), atd. 

 Neuznatelné výdaje 
o Projektová dokumentace pro vybudování sociálního zařízení. 
o Opravy a údržba sociálního zařízení. 
o Provoz sociálního zařízení (voda, energie, úklid, čištění, mzdové 

náklady související s provozem, ekologické vypouštění mobilního 
sociálního zařízení, atd.). 

o Náklady související s výstavbou a umístěním odpočivadel, prvků 
bezpečného uchování věcí i výstavbou sociálních zařízení 
a umístěním dočasných sociálních zařízení vlastními silami. 

 Výstavba/budování nástupních míst a přístavů pro 
vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení 

 Uznatelné výdaje 
o Vybudování přístupů do vody pro vodní a vodáckou turistiku 
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pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro 
zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, 
vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných 
zařízení na nebezpečných jezech, atd.). 

(rampa pro umístění lodí na vodu a vytažení lodí na břeh, 
vybudování mola pro úvaz lodí a nastupování do lodí, uschování 
lodí na břehu, vlez do lodí ze břehu, informační panely 
pro vodáky (nebezpečí na vodě, zdolávání jezů, atd.), realizace 
aktivit na zvýšení bezpečnosti vodácké turistiky na řekách 
využívaných pro vodáckou turistiku, atd. (stavební materiál, 
stavební práce a nákup zařízení související s podporou vodácké 
a vodní turistiky). 

 Neuznatelné výdaje 
o Budování pláží, včetně zázemí pláží 
o Vytvoření zařízení pro plavání a vodní sporty 
o Údržba zařízení pro vodní a vodáckou turistiku 
o Výdaje související s vybudováním zařízení na podporu vodácké 

a vodní turistiky vlastními silami. 

 Výstavba/budování odpočivadel a sociálního zázemí 
pro regionální a dálkové cyklotrasy (včetně úschoven 
kol), pořizování informačních panelů na trasách. 

 Uznatelné výdaje 
o Zpracování studie na výběr vhodných lokalit pro umístění 

odpočívadel a sociálního zázemí na východištích cyklotras. 
o Vybudování odpočivadel podél značených cyklotras. Pořízení 

stavebního materiálu pro vybudování odpočívadla (např. hranoly, 
latě, fošny, spojovací materiál, střešní krytina, ošetření dřeva 
(penetrace, barvy, laky, atd.), kotvící patky, atd.) 

o Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel podél 
značných cyklotras externí firmou. 

o Vybudování stálého sociálního zařízení pro cyklisty 
na východištích cyklotras. 

 Stavební materiál 
 Realizace zakázky na vybudování sociálního zařízení 

dodavatelsky. 
o Pořízení / pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízení 

pro návštěvníky na východištích cyklotras nebo podél cyklotras. 
 Stavební úpravy pro umístnění mobilního sociálního 

zařízení. 
 Pořízení / pronájem mobilního sociálního zařízení. 

o Pořízení / pronájem zařízení pro bezpečné uschování kol 
na východištích cyklotras nebo podél cyklotras (stojany na kolo 
s možností uzamčení, bike boxy, úschovny kol, na relevantních 
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místech i parkovací domy pro kola) 
o Pořízení zařízení pro bezpečné uschování věcí na východištích 

tras, případně na místech sloužících návštěvníkům CR poblíž 
cyklotras (např. uzamykatelné skřínky na batohy, věci 
na převlečení, atd.). 

 Neuznatelné výdaje 
o Projektová dokumentace pro vybudování sociálního zařízení. 
o Výdaje spojené se získáním stavebního a jiných povolení 

na vybudování prvků podpory cykloturistiky a zařízení 
pro bezpečnou úschovu kol. 

o Opravy a údržba sociálního zařízení. 
o Provoz sociálního zařízení (voda, energie, úklid, čištění, mzdové 

náklady souvisejíc s provozem, ekologické vypouštění mobilního 
sociálního zařízení, atd.). 

o Opravy a údržba zařízení pro bezpečnou úschovu kol. 
o Provoz zařízení pro bezpečnou úschovu kol. 
o Výdaje spojené s výstavbou a umístěním zařízení na podporu 

cykloturistiky a pro bezpečnou úschovu kol vlastními silami.  

 Výstavba/budování odpočivadel a sociálního zázemí 
na značených turistických trasách pro pěší turistiku a 
další udržitelné formy turistiky, pořizování 
informačních panelů na trasách. 

 Uznatelné výdaje 
o Zpracování studie na výběr vhodných lokalit pro umístění 

odpočívadel a sociálního zázemí na východištích turistických 
tras. 

o Pořízení stavebního materiálu pro vybudování odpočívadla podél 
turistických tras (např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál, 
střešní krytina, ošetření dřeva (penetrace, barvy, laky, atd.), 
kotvící patky, atd.) 

o Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel externím 
dodavatelem podél turistických tras. 

o Vybudování stálého sociálního zařízení pro návštěvníky 
na východištích turistických tras. 

 Stavební materiál 
 Realizace zakázky na vybudování sociálního zařízení 

dodavatelsky. 
o Pořízení / pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízení 

pro návštěvníky na východištích a podél turistických tras. 
 Stavební úpravy pro umístnění mobilního sociálního 
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zařízení. 
 Pořízení / pronájem mobilního sociálního zařízení. 

o Pořízení zařízení pro bezpečné uschování věcí na východištích 
tras, případně na místech sloužících návštěvníkům CR 
na východištích a poblíž turistických tras (batohy, věci 
na převlečení, atd.). 

o Vybudování informačních panelů na turistických trasách 
 Pořízení mapových podkladů. 
 Stavební materiál pro výrobu, montáž i ukotvení 

navigačních a informačních systémů pro usnadnění 
orientace návštěvníků a systémů pro senzoricky 
postižené návštěvníky. 

 Zpracování odborných podkladů pro vytvoření 
informačních panelů (texty, překlady textů, grafika, 
fotografie, atd.) 

 Vybudování informačního panelu na značených 
turistických trasách – mapy tras / okruhů včetně 
kilometráže, popis významných místa bodů zájmu (např. 
památky, služby, kontakt na složky IZS a HS ČR, atd.), 
atd. 

 Montáž informačních panelů. 
 Realizace veřejné zakázky na výrobu a montáž 

informačních panelů externím dodavatelem. 
 Neuznatelné výdaje 

o Projektová dokumentace pro vybudování sociálního zařízení. 
o Opravy a údržba sociálního zařízení. 
o Provoz sociálního zařízení (voda, energie, úklid, čištění, mzdové 

náklady souvisejíc s provozem, ekologické vypouštění mobilního 
sociálního zařízení, atd.) 

o Výdaje spojené s vybudováním a montáží prvků na podporu pěší 
a dalších forem udržitelné turistiky vlastními silami.  

 Výstavba prvků interpretace kulturně-historického 
a přírodního dědictví. 

 Uznatelné výdaje 
o Vytvoření prvků interpretace kulturně-historického a přírodního 

dědictví  
 Vytvoření venkovních expozic a informačních panelů 

na naučných stezkách, turistických trasách – zřízení 
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venkovní expozice, geologické mapy, 3D modely oblasti, 
hmatové expozice, ukázka daného místa v dřívějších 
dobách (např. život pravěkých moří, atd.), sochařské 
expozice reprezentující daný fenomén, vytvoření 
suvenýrů prezentující dané místo (sádrové odlitky, 
makety místních nálezů, místní materiály, regionální 
produkty, atd.), atd. Vytvořená expozice musí mít vztah 
k danému místu, případně tématu NS. 

 Včetně pořízení práv pro vytvoření expozice, stavební 
náklady spojené s jejím vybudováním, texty a překlady, 
mapové podklady, grafické uspořádání, případně 
vytvoření elektronických aplikací ke stažení 
ve významných místech, propagační materiály 
k vybudované trase, NS, atd. 

 Neuznatelné výdaje 
o Údržba a případná aktualizace prvků interpretace 
o Osobní výdaje spojené s instalací prvků interpretace kulturně-

historického a přírodního dědictví.  
o Opravy, úpravy a rekonstrukce prvků kulturně-historického 

a přírodního dědictví, ke kterým se vztahují podpořené prvky 
interpretace (vybraný aktivity jsou podporovány v rámci ostatních 
oblastí podpory). 

Úpravy lyžařských 
běžeckých tratí (4) 

 Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských 
běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízení 
trasovače, atd.). 

 Uznatelné výdaje 
o Pořízení zařízení pro úpravu běžecké stopy (např. sněžná rolba, 

sněžný skútr, čtyřkolka, trasovač, atd.). 
 Neuznatelné výdaje 

o Provozní výdaje spojené s úpravou lyžařských běžeckých tras 
(PHM, opravy, amortizace strojů, platy řidičů,  

Ekologicky šetrná 
doprava návštěvníků 
v turistických regionech 
(5) 

 Rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / 
cyklobusy, včetně úprav pohonných jednotek na 
ekologičtější pohon, pořízení přívěsů na kola/lyže. 

 Vytvoření / modernizace přívozu pro návštěvníky 
cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných 
turistických trasách. 

 Uznatelné výdaje 
o Úprava pohonné jednotky na ekologičtější pohon (pořízení 

ekologičtější pohonné jednotky a její výměna včetně zprovoznění 
dopravního prostředku) 

o Pořízení závěsného zařízení k hromadnému dopravnímu 
prostředku sloužící pro přepravu návštěvníků (cyklistů, lyžařů 
a dalších). 



 

Národní program podpory CR v regionech 
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR 

1. výzva 2017 
Příloha č. 2 Zásad pro žadatele 

 

8 
 

o Pořízení vleku za hromadný dopravní prostředek sloužícího 
na přepravu kol / lyží. 

o Úprava a dovybavení hromadného dopravního prostředku 
sloužícího na přepravu návštěvníků (cyklistů, lyžařů a dalších) – 
závěsy pro kola, zabezpečení nákladu, informační systém 
o trase, atd. 

o Pořízení lodě pro potřeby přívozu pro návštěvníky cestovního 
ruchu. Stavební úpravy související s provozováním přívozu 
(přístup, molo, zázemí pro převozníka, atd.). 

o Výdaje spojené s prezentací podpořených ekologicky šetrných 
dopravních prostředků. 

 Neuznatelné výdaje 
o Osobní a režijní náklady související s provozem prostředků 

ekologicky šetrné dopravy (platy řidičů, průvodčích, palubního 
personálu, PHM, amortizace, opravy nesouvisející s realizací 
projektu, atd.). 

Doprovodná 
infrastruktura 
cestovního ruchu 
v  regionu (6) 

 Budování / modernizace expozic (včetně 
interaktivních) celoročně přístupných různým 
specifickým cílovým skupinám návštěvníků. 

 Uznatelné výdaje 
o Stavební úpravy související s vytvořením / modernizací expozice. 
o Pořízení vybavení za účelem vytvoření expozice. 
o Výstavba expozice. 

 Neuznatelné výdaje 
o Pořízení / opravy exponátů. 
o Realizace aktivit přístupných úzké skupině návštěvníků. 

 Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy 
udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, 
rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.). 

 Uznatelné výdaje 
o Výstavba prvků doprovodné infrastruktury pro aktivní formy 

udržitelné turistiky přístupné návštěvníkům. Prvky by měly být 
vybudovány na východištích tras, nebo podél turistických tras, 
případně na hojně navštěvovaných turistických lokalitách. 
(stavební úpravy, stavební materiál, vybavení prvků doprovodné 
infrastruktury, atd.) 

 Neuznatelné výdaje 
o Výstavba prvků doprovodné infrastruktury vlastními silami. 
o Opravy a údržby prvků doprovodné infrastruktury. 
o Stavební úpravy nesouvisející s realizací projektu (např. 

budování přístupových stezek, atd.) 
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 Budování doprovodné infrastruktury pro 
hendikepované návštěvníky (např. bezbariérové 
přístupy, sociální zázemí, odpočivadla). 

 Uznatelné výdaje 
o Pořízení schodolezů, výtahů, nájezdových plošin do zařízení 

sloužících hendikepovaným návštěvníkům.  
o Stavební úpravy související se zpřístupněním zařízení pro 

hendikepované návštěvníky (odstranění bariér, nájezdové úhly, 
průjezdy, atd.) – podmínkou této aktivity je využití metodiky MMR 
k požadavkům na bezbariérové užívání staveb a vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

o Využití Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů 
a Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování 
přístupnosti staveb v případě realizace projektů na mapování 
přístupnosti i tvorby produktů pro hendikepované návštěvníky, 
atd. 

o Pořízení vybavení pro hendikepované návštěvníky. 
 Neuznatelné výdaje 

o Realizace stavebních úprav, které nejsou v souladu s metodikou 
MMR k požadavkům na bezbariérové užívání staveb. 

 Budování/modernizace sportovně - rekreační 
infrastruktury v kempech, tábořištích. 

 Uznatelné výdaje 
o Podpořená infrastruktura musí sloužit návštěvníkům kempu, 

tábořiště, případně dalším zájemcům z řad široké veřejnost. 
o V rámci této aktivity je možné pořídit prvky sportovně-rekreační 

infrastruktury, vybavení, hřiště (dětská, venkovní posilovny pro 
dospělé a seniory), výstavba a vybavení zázemí pro půjčení 
sportovního vybavení v kempech a tábořištích. 

 Neuznatelné výdaje 
o Nebude podporován rozvoj sportovně – rekreační infrastruktury 

sloužící výhradně / primárně profesionálním sportovcům. 
o V rámci této aktivity nelze podpořit rozvoj / výstavbu golfových 

hřišť. 

 


