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SMLOUVA O DÍLO
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Mgr. Michal Jarolítnek
místo podnikání: Pod Vodárnou 349, Nové Hrady, PSČ 373 33
živnostenský list vydán: Obecní živnostenský úřad Trhové Sviny, pod č.j.: Ž/06/05/00160/Poi
IČ: 735 57 030
bankovní spojení
(dále jen "zhotoví
je plátce DPH
na straně druhé,
(společně dále jen „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v návaznosti na ustanovení § 14 a § 16
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva'):
Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souvislosti stlm, že zhotovitel byl zařazen do databáze
hodnotitelů na základě výběrového řízení „Výběr externích hodnotitelů projektů Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 - pilotní nastavení", které bylo
zahájeno odesláním výzvy a nabídka zhotovitele byla vybrána dle podmínek zadávací dokumentace.
Článek 1
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo v podobě hodnocení
akcí Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „dílo"), a to v souladu
s podmínkami této smlouvy a poptávkou k podáni nabídky.
Článek 2
Realizace předmětu díla, rozsah díla a jeho předání
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu formálních náležitosti a přijatelnosti akce u maximálně 50
žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu (příloha č. 1) v roce
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2017 k Národnímu programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „NPPCRR). Kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti akce spočívá v hodnocení věcného obsahu povinných příloh
předložených k jednotlivým žádostem o dotace tak, jak je uvedeno v Zásadách pro žadatele (příloha
č. 2). Výstupy hodnocení budou zaznamenány do písemného Protokolu o kontrole formálních
náležitostí a přijatelnosti akce 2017 A1, jehož vzor bude zhotoviteli předán při podpisu smlouvy.
Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti akce 2017 A1 se zhotovitel zavazuje vyhotovit
ke každé akci samostatně, bude datován a podepsán hodnotitelem. Zhotovitel obdrží zároveň
s podpisem smlouvy Metodiku hodnocení NPPCRR pro rok 2017, jejímiž přílohami budou vzory
výstupních formulářů.
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení kvality akcí předložených v rámci 1. kola výzvy
k NPPCRR a to u žádostí o dotace, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce.
Hodnocení kvality akcí musí být provedeno dle Hodnotících kritérií akce, které jsou uvedeny
v Zásadách pro žadatele. Výstupy budou zaznamenány do Protokolu o hodnocení akce 2017 A2,
jehož vzor bude předán zhotoviteli spolu s podpisem smlouvy. Protokol bude vyhotoven ke každé akci
samostatně, bude datován a podepsán hodnotitelem. Zároveň zhotovitel obdrží i pomocnou tabulku
k hodnocení kvality akcí dle vztahu hodnotících kritérií akce a osnovy podnikatelského záměru.
2.3. Zhotovitel nebude dále provádět hodnocení kvality akcí u těch žádostí o dotace, které neprojdou
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce, tj. které z hlediska kontroly formálních náležitostí
nesplní podmínky pro přijatelnost akce stanovené v Zásadách pro žadatele.
2.4. Zhotovitel může dle potřeby provést věcné hodnocení dalších žádostí, pokud u nich bude nalezen
větší bodový rozdíl než 20 bodů od ostatních 2 hodnotitelů.
2.5. Zhotovitel předá objednateli předmět díla v jednom vyhotovení tištěném (v podobě originálu)
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD. Dokumentace hodnocení každé žádosti musí
obsahovat vyplněný formulář Protokolu o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti akce 2017 A1
a u žádostí, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce také formulář
Protokol o hodnocení akce 2017 A2. Souhrnné výsledky hodnocení popsané v bodě 2.1. a 2.2. musí
být zpracovány do závěrečné zprávy z hodnocení, jejíž nedílnou částí budou zpracované přehledové
tabulky pro body 2.1. a 2.2. samostatně. Vzor rozsahu tabulek bude předán zhotoviteli při podpisu
smlouvy. Závěrečnou zprávu se všemi popsanými náležitostmi se zavazuje zhotovitel předat
objednateli po zhotovení díla a o předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě
strany.
2.6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla podle bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. mohou být
prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže
zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
2.7. Vlastnické právo k veškerým hmotným součástem, týkajících se jakékoli části díla, a nebezpečí
škody na nich, přechází na objednatele dnem převzetí příslušné části díla objednatelem za podmínek
uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Tím však není dotčeno právo objednatele uplatňovat vady díla
za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.

Článek 3
Cena díla a platební podmínky
3.1. Celková cena díla bude stanovena na základě počtu žádostí, které projdou formálním
hodnocením a hodnocením přijatelnosti dle bodu 2.1. a hodnocením kvality dle bodu 2.2. této smlouvy.
Konečná cena díla bude fakturována dle skutečného počtu posouzených a hodnocených žádostí
o dotaci.
3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za každou jednu posouzenou žádost o dotaci, tj. za žádost, u níž
provedl kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti v souladu s podmínkami uvedenými
v Zásadách pro žadatele, částku 744,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetčtyřicetčtyřikorunčeských, tj.
částku 900,24 Kč (slovy: devětsetkorunčeskýchdvacetčtyřihaléře) včetně 21 % DPH 156,24 (slovy:
jednostopadesátšestkorunčeskýchdvacetčtyřihaléře)
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3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za každou jednu žádost o dotaci, která prošla kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti akce, u níž provedl hodnocení kvality akce dle hodnotících kritérií
akce uvedených v Zásadách pro žadatele NPPCRR částku 900,- Kč bez DPH (slovy:
devětsettkorunčeských), tj. částku 1 089,- Kč (slovy: jedentisícosmdesátdevětkorunčeských)
včetně 21% DPH 189,00 Kč (slovy: jednostoosmdesátdevětkorunčeských).
3.4. Cena díla je konečná, a to i v případě, že v době platnosti smlouvy se zhotovitel stane plátcem
DPH (platí pro neplátce DPH).
3.5. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury je kopie
oboustranně podepsaného Předávacího protokolu. Faktura se považuje za doručenou dnem jejího
převzetí objednatelem. Cena za plnění je splatná bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy (dojde-li ke změně čísla účtu, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
objednatele informovat). Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele. Poslední faktura v jakémkoliv kalendářním roce musí být doručena
do podatelny objednatele nejpozději 15. prosince 2017.
3.6. Faktury - účetní doklady musí obsahovat vedle zákonem stanovených náležitostí účetního
dokladu tyto údaje:
• název a číslo této smlouvy v CES.
3.7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
3.8. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně
od podmínek uvedených v této smlouvě, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní
ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného
provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které zhotovitel nemohl při vynaložení
veškeré odbornosti předpokládat.
3.9. V případě, že faktury nebudou obsahovat touto smlouvou nebo zákonem předepsané náležitosti,
je objednatel oprávněn je do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
Článek 4
Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo objednateli do 12.5.2017. Způsob předání díla je
blíže specifikován v čl. 2.5. této smlouvy.
4.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v sídle objednatele.
Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění,
způsob provedení, soulad se zadáním v této smlouvě a to osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou
k tomu písemně zmocní a zhotovitel je povinen respektovat pokyny a připomínky objednatele týkající
se plnění dle této smlouvy.
5.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.
5.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
5.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
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správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole),
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
5.5. Objednatel se zavazuje, že první polovinu přijatého počtu žádostí o dotaci předá zhotoviteli na
základě předávacího protokolu do 26.4.2017. Druhou část žádostí o dotaci předá do 9.5.2017.
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že případné rozhodující věcné hodnocení žádostí o dotaci (arbitr) provede
do 12.5.2017.
5.7. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předávacího protokolu vrátí objednateli všechny žádostí
o dotaci zapůjčené za účelem hodnocení a veškeré další materiály spojené s realizací díla současně
s předáním díla, nejpozději do 12.5.2017.
5.8. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat objednatele o skutečnostech,
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, resp. jeho částí.
5.9. Zhotovitel prohlašuje, že není a nebude zapojen do žádného z projektů předloženého v aktuální
výzvě (příloha č. 3).
5.10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely
plnění dle této smlouvy
Článek 6
Záruka za dílo
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na každou jednotlivou část díla v trvání
12 měsíců, ode dne převzetí závěrečné zprávy objednatelem.
6.2. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
6.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat.
Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné
vady projevují.
6.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné
odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
6.5. Jestliže jde o vady či nedodělky, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového
charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má
právo od smlouvy odstoupit.
6.6. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva
objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace
objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v bodě 5. 2. této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- (slovy: padesáttisíckorunčeských), a to za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti.
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7.3. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli dílo v termínu stanovením v bodě 4.1. této smlouvy,
je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy:
jedentisíckorunčeských), a to za každý započatý den prodlení.
7.4. V případě, že zhotovitel předá objednateli neúplně nebo chybně posouzené a hodnocené žádosti,
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských),
a to za každou jednu chybně nebo neúplně posouzenou žádost.
7.5. Za porušení povinnosti specifikované včl. 5.7. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč (slovy: dvatisícepětsetkorunčeských), a to za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7.6. Za porušení povinnosti specifikované v čí. 5.9. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských), a to za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7.7. Zaplacením smluvni pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
7.8. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé
straně.
7.9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započíst vůči ceně díla.
Článek 8
Zánik smlouvy
8.1. Tato smlouva může být ukončena také dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením
některé ze smluvních stran či výpovědí kterékoliv ze smluvních stran.
8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem,
z důvodů uvedených v této smlouvě, jakož i z důvodu podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:
8.2.1. provádění díla odchylně od čl. 2 smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
objednatele;
8.2.2. nepředání díla nebo jeho částí zhotovitelem do 30 dnů ode dne zadání úkolu
objednatelem dle čl. 2 této smlouvy;
8.2.3. nerespektování pokynů objednatele dle bodu 2.3. této smlouvy.
8.3. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem,
v případě prodlení objednatele s placením faktur nebo jejich částí v trvání delším než 60 dnů, pokud
objednatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění zhotovitele
na toto prodlení.
8.4. Odstoupení od smlouvy kterékoli ze stran musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je
účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to,
že odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní
zásilce s doručenkou.
8.5. Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, přičemž
výpovědní doba činí 5 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
8.6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením díla, smluvní
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu,
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kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
Článek 9
Závěrečná ujednání
9.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
9.3. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny
skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavření platné smlouvy.
9.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto
smlouvu v registru smluv uveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj.
9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1.1 „1. kolo výzvy k předkládáni žádostí - podprogram l.“
* Příloha č. 1.2 „1. kolo výzvy k předkládání žádostí - podprogram ll.“
* Příloha č. 2.1 „Zásady pro žadatele rok 2017 - podprogram l.“
* Příloha č. 2.2 „Zásady pro žadatele rok 2017 - podprogram II “
* Příloha č. 3.1. „Přílohy Zásad pro žadatele - podprogram I “
* Příloha č. 3.2," Přílohy Zásad pro žadatele - podprogram ll.“
* Příloha č. 4 „Čestné prohlášení o nepodjatosti"
9.7. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
9.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží
po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj
Objednatel

Zhotovitel
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1.1

Č.j: 16225/2017-54/B
Číslo v CES: 5572
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlašuje
1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
z
NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
pro rok 2017
PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO
RUCHU (117D72100)

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. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.
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 2018.
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. m m r. 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 - Podpora nadregionálních aktivit

■

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

■

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
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Příjemcem dotace může být:
»

Dotační titul č. 1 - Podpora nad regionálních aktivit
o samosprávné celky, organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí
zřizovaných krajem),
o mikroregiony / OSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice
(spolupráce na realizaci projektu s místní destinačních společností),
o oblastní destinační společnosti,
o geoparky,
o NNO v cestovním ruchu, případné provozující atraktivity cestovního ruchu,
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark.

■

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
o samosprávné subjekty (s výjimkou krajských muzeí),
o provozovatelé TIC,
o geoparky,
o NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
o destinační společností,
o mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností).

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.
Alokace výzvy
■

Celková alokace výzvy podprogramu č. 117D72100 je 180 mil. Kč.

■

lndikativnl přehled rozděleni alokace mezi kraje viz příloha.

Kdy a kam předkládat žádosti
Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo posílat poštou
na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, Staroměstské nám. 6, 110 15
Praha 1. výzva je platná od x. x. 2016. Příjem žádosti probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.
od 1. prosince 2016 do 27. ledna 2017 do 16.00 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 odesilatele.
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.
Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.; pracoviště
Na Příkopě 3, Praha).

Kontaktní osoby:

Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 13.1. 2017 (viz Zásady pro žadatele).
V Praze dne:
Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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Příloha:
■ Indikativní přehled rozděleni alokace mezi kraje
■ Podrobnější specifikace příjemců
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1.1

Příloha:
Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje

Podprogram 117D72100 - Investice v CR
Dotační titul 1 Nadregionální aktivity
Dotační titul 2 Doprovodná infrastruktura CR
Dotační titul 3 Veřejná infrastruktura CR

180 000
36 000
72 000
72 000

6 349
3 174
3 174

12 349
6174
6174

8016
4 008
4 008

12 717 12 717 12 717
6 358
6 358

6 358
6 358

6 358
6 358

6 932

0

36 000
3 466
0

3 466

0

10 582 10 744 12 717 12 717 12 717 12 717
5 291
5 291

5 372
5 372

6 358
6 358

6 358
6 358

6 358
6 358

Podrobnější specifikace příjemců

■ Podpora nadregionálních aktivit
(projekt realizovaný min. 2 krajích)

■

■

■
■
■
■

•

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

■

•

Rozvoj veřejné infrastruktury CR

■

■
□
■
■
■

samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí),
organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřiz.krajem),
mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní
hranice,
oblastní destinační společnosti,
geoparky,
NNO v CR, případně provozující atraktivity CR
podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark.
podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
samosprávné subjekty (kraje, obce - vyjma statutárních měst
a městských částí, organizace zřízené samosprávními celky s výjimkou
krajských muzeí),
provozovatelé TIC,
geoparky,
NNO provozující atraktivity CR,
destinační společnosti,
mikroregiony / DSO.
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6 358
6 358

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

■

Samosprávné celky
o
o
o

■

obce (dle zákona č. 158/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)) vyjma statutárních měst
a městských částí,
kraj, respektive krajské oddělení cestovního ruchu (kraj dle zákona o č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení)),
příspěvkové organizace samosprávních celků, organizace zřízené / založené
samosprávními celky (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).

Mikroregiony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice kraje
o

■

Příloha č. 1.1

mikroregion / dobrovolný svazek obcí vzniklý na základě zákona č. 158/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), § 49 Dobrovolný svazek obcí.

Destinační společnosti na úrovni krajů
o

■

Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit a propagace
kraje.
o Krajská DS pokrývá celé území kraje.
o Jedním ze zakladatelů / zřizovatelů je kraj.
o Je registrovaná / certifikovaná na MMR.
Oblastní destinační společnosti spravující destinaci překračující hranice územních
samosprávních celků
o
o

■

Území destinace zasahuje min. na území dvou krajů.
Destinační společnost je subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace daného území.
o Destinační společnost se musí registrovat a po zahájení certifikace certifikovat na MMR.
Lokální a oblastní destinační společnosti
o

■

Lokální a oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace destinace.
o DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kulturně případně jiným
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikostí menší územní
celek než kraj, v některých případech území destinace přesahuje administrativní hranice
kraje.).
o Lokální a oblastní DS je registrovaná / certifikovaná na MMR.
Geoparky
o

■

Subjekt spravující území s geoturistickým potenciálem, respektive subjekt provozující
geopark.
o Subjekt, který je kandidátským geoparkem (území, u nichž Rada národních geoparků
uznala jejich geoturistický potenciál, ale ještě neobdržely certifikát "Národní geopark"),
nebo subjekt, který je držitelem certifikátu Národní geopark, Evropský geopark, Globální
geopark UNESCO působící na území ČR.
o Provozovatel geoparků spolupracuje s Radou národních geoparků (člen, případně
přidružený člen).
NNO provozující atraktivity cestovního ruchu
o
o

■

Subjekt provozující atraktivity, nebo aktivity, respektive služby v oblasti cestovního ruchu
přístupné návštěvníkům.
Činnost v oblasti cestovního ruchu je uvedena ve statutu, stanovách, nebo jiném
dokumentu upravujícím právní formu a činnost organizace.

TIC
o
o

Subjekt poskytující informace o atraktivitách cestovního ruchu, respektive nabídce
destinace a volnočasových aktivitách pro turisty, návštěvníky i rezidenty.
TIC je držitelem certifikátu dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR
vydávané ATIC ČR.

5/6

■

Podnikatelské subjekty (podnikající FO a PO)
o

Obchodní společnosti podle § 1 odst. 2 (vyjma evropské společnosti a evropské
hospodářského zájmového sdružení) zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Osobní společnost (k.s.,
v.o.s.) založená za podnikatelským účelem, kapitálová společnost (a.s., s.r.o.).

o

Fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, případně jiného předpisu.

◦

Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele.

Přehled právních forem oprávněných příjemců:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
•
■

podnikající fyzická osoba tuzemská
veřejná obchodní společnost
společnost s ručením omezeným
společnost komanditní
akciová společnost
obecně prospěšná společnost
ústav
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
státní příspěvková organizace ostatní
spolek
zájmové sdružení právnických osob
obec
kraj
dobrovolný svazek obcí
pobočný spolek
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MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ CR

Příloha č. 1.2

Č.j: 16225/2017-54/B
Číslo v CES: 5572
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlašuje
1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
z
NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
pro rok 2017
PODPROGRAM: MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU (117D72200)

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. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.
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 2018.
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 terminu 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 Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
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Příjemcem dotace může být;
Dotační titul č„ 1 o
o

■

krajské destinační společnosti,
krajské odděleni cestovního ruchu v případě, že na území kraje nepůsobí krajská
destinační společnost nebo krajská destinační společnost nenaplňuje podmínky
programu,

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

Registrované / certifikované lokální a oblastní destinační společnosti.

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.
Alokace výzvy
»

Celková alokace výzvy je 120 mil. Kč.

■

indikativní přehled rozděleni alokace mezi kraje viz příloha.

Kdy a kam předkládat žádosti
Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo posílat poštou
na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, Staroměstské nám. 6, 110 15
Praha 1. Výzva je platná od x. x. 2016. Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.
od 1. prosince 2016 do 27. ledna 2017 do 16.00 hod. (platí i pro žádosti zasílané počtou,
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 odesilatele.
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.
Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.: pracoviště
Na Příkopě 3, Praha 1).

V Praze dne:
Ing, Karta Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj

Přílohy;
■ Indikativní přehled rozděleni alokace mezi kraje
« Podrobnější specifikace příjemců
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1.2

Příloha:

Podprogram 117D72200 - Marketing v CR

120 000

4 959

9 648

6 263

10 856

9 997

10 060

5 416

3 813

8 268

8 394

10 970

10 092

11 231

10 020

Dotační titul 1

Marketingové aktivit - kraje

36 000

1 256

2 444

1 587

3 438

2 579

2 642

1 372

3 813

2 095

2 127

3 552

2 674

3 813

2 602

Dotační titul 2

Marketingové aktivity - oblastní DS

84 000

3 703

7 204

4 676

7 418

7 418

7 418

4 044

0

6 173

6 267

7 418

7 418

7 418

7 418

Podrobnější specifikace příjemců

■

Marketingové aktivity na úrovni krajů

■
■

krajské destinační společnosti,
krajské oddělení cestovního ruchu v případě, že na území kraje nepůsobí krajská destinační
společnost nebo krajská destinační společnost nenaplňuje podmínky programu.

•

Marketingové aktivity na oblastní
a lokální úrovni

■

registrované lokální a oblastní destinační společnosti.

■

■
■
■
■
■

Přehled právních forem oprávněných příjemců:

Destinační společnosti na úrovni krajů
Krajská DS = subjekt zřízený za
marketingových aktivit a propagace kraje.
Krajská DS pokrývá celé území kraje.
Jedním ze zakladatelů / zřizovatelů je kraj.
Je registrovaná na MMR.

účelem

realizace

Oblastní a lokální destinační společnosti
■
■

■

Oblastní a lokální DS = subjekt zřízený za účelem realizace
marketingových aktivit a propagace destinace.
DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky /
kulturně případně jiným způsobem specificky vymezená oblast).
(Destinace představuje velikostí menší územní celek než kraj, v
některých případech území destinace přesahuje administrativní
hranice kraje.).
Oblastní a lokální DS je registrovaná na MMR.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Společnost s ručením omezeným
Obecně prospěšná společnost
Ústav
Příspěvková organizace zřízená územním
celkem
Státní příspěvková organizace ostatní
Spolek
Zájmové sdružení právnických osob
Obec
Kraj
Dobrovolný svazek obcí
Akciová společnost
Pobočný spolek

samosprávným

Poznámka: Registrace DS bude probíhat souběžně s výzvou v průběhu listopadu 2016.
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

zpřístupněni atraktivit cestovního rachu v souladu s ekologicky šetrnými formami cestovního
rachu pro všechny.

1. Základní informace o podprogramu
1.1

Úvod
1.4

Cílem těchto Zásad pro žadatele je poskytnout žadatelům, kteří budou žádat o podporu v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen .Program"), podprogramu
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dostatek potřebných Informaci
o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti a realizaci
podpořené akce.
Informace obsažené v Zásadách pro žadatele jsou pro předkladatele žádosti závazné. Tyto
Zásady plat! pro 1. výzvu 2017.

1.2

Právní rámec podprogramu
■
■
■
■
•

•

■
•
■
•
•
■
•
•

•
•
•
■

1.3

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a c změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni pozdějších předpisů,
vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku, ve zněni vyhlášky č. 11/20)0 Sb.,
pokyn č. R 1-2010 Ministerstva financi k upřesněni postupu Ministerstva financi, správců
programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financováni a vyhodnocováni
programu nebo akce a k provozováni informačního systému programového financováni,
nařízeni Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungováni Evropské unie na podpora de minimis (dále jen .podpore de minimls")
pro podporu poskytnutou po 30.6.2014 a nařízeni 651/2014 upravující blokovou výjimku,
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v kontextu s ustanoveními § 3051 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni),
zákon ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
zákon č. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
v platném zněni (dále jen .zákon o finanční kontrole") a vyhláškou Ministerstva financi
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
zákon ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů,
zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
zákon č. 563/1991 Sb.. o účetnictví,
Intemf předpisy MMR související s poskytováním dotaci pouze ze státního rozpočtu.

Cíle podprogramu
•
■
•
•

•
■

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního rachu v destinacích
podpora rozvoje investic do cestovního rachu a rozšířeni rozsahu poskytovaných služeb
e zvýšeni jejích kvality,
zachováni zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislostí s aktuální ekonomickou
situaci ČR,
podpora tvorby nových produktů zejména domácího cestovního ruchu s cílem sníženi
sezénnosti cestovního rachu a vytvořeni podmínek pro zajištěni pracovních míst v podnicích
cestovního ruchu po dobu celého kalendářního roku,
začleněni nových cílových skupin do aktivit cestovního rachu s upřednostněním těch cílových
skupin, pro které jo účast na cestovním rachu obtížná,
vytvořeni ekonomických podmínek pro rozšířeni nabídky doprovodné infrastruktury cestovního
rachu, pro vybudováni nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší,
cyklisty a hendikepované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras,
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Cílové skupiny

Preferované cílové skupiny podprogramu:
■

děti (do 15 lei),

■

rodiny s dětmi.

■

zdravotně hendikepovaní - s hendikepem mobility, se senzorickým hendikepem
(se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním hendikepem, lidé s jiným lypem
hendikepu (s alergiemi, diabetem, respiračnlml problémy apod.),

•

senioři (osoby starší 60 let).

Akce může být zaměřena na jednu nebo vlče výše uvedených cílových skupin.
Akce zaměřené na výše uvedené cílové skupiny budou v ráme! hodnoceni kvality akce bodově
zohledněny.
1.5 Vymezení dotačních titulů
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálnlch aktivit
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšeni vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras
(pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy
realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. (Poznámka: požadavek
na rovnoměrné rozmístěni výstupů mezi zapojené kraje.)
Předkládány mohou být např. projekty na podpora vybavenosti cyklostezek podál vodních toků
(tzv. Greenways), Jednotnou vybavenost trati pro běžeckou turistiku v horských oblastech, projekty
zaměřená na jednotný formát informačních panelů, monitoring, atd.
V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištěni provázanosti dálkových tras na již
existujíc! lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky I alternativních tras
pro rozprostřeni návštěvnosti v území).
Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního
rachu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního rachu a rozšířeni
rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšeni kvality poskytovaných služeb,
případně přizpůsobeni infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou
i podnikatelské aktivity navazujíc! na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V rámci této aktivity
nebude podporována výstavba nových ani rozšířeni čl rekonstrukce1 stávajících ubytovacích
a stravovacích zařizení.
Dotační titul í. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Tato oblast podpory Ja zaměřena na rozvoj veřejné Infrastruktury cestovního rachu provozované
a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podpora vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitněni
stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také podporováno I zvýšeni kvality stávající
veřejné Infrastruktury, případně přizpůsobeni stávajíc! veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.
Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury.
Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dllči část nabídky cestovního rachu,
která umožěuje ekonomické využiti nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného
a neziskového sektoru.1 *

1 Za rekonstrukce se pro účely programu nepovažuji stavební úpravy spojené se zpřístupněním ubytovacích
a stravovacích zařízeni hendikepovaným návštěvníkům (např. odstraněni barier, vybudováni bezbariérové
toalety, pořízeni schodolezu, atd.).
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1.6 Vymezení příjemců dotace

MINISTERSTVO
PRO MfSTNf
ROZVOJ ČR
■

v případě podnikatelského subjektu mít oprávněni k podnikatelské činnosti3 vztahující
se k předmětu akce nebo s akcí související,

•

u ostatních žadatelů (vyjma obcí a podnikatelských subjektů) Je povinnost doložit zaměřeni
subjektu na činnost, která je předmětem akce (vymezení činnosti ve stanovách apod.),

■

postupovat při realizaci akce v souladu se zákony a ostatními právními předpisy,

•

provést výběr dodavatele dle kapitoly č. 6 těchto Zásad pro žadatele,

Příjemcem dotace může být:
Dotaíni titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
•
■
•
■
•

samosprávné celky (obce - vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), organizace
zřízené samosprávními celky (mimo muzei zřizovaných krajem),
mikroregiony / DSO2 spravujíc! destinaci přesahujíc! administrativní hranice (spolupráce
na realizaci projektu s místní destinační společnosti),
oblastní destinační společnosti,
geoparky,
NNO v cestovním ruchu, případně provozujíc! atraktivity cestovního ruchu.

■

mit sídlo na území ČR,

■

změnu názvu, sídla organizace, statutárních zástupců či jiné skutečnosti neprodleně písemně
oznámit správci programu spolu se zasláním ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku, popř. živnostenského listu.

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
•

Příjemce dotace nesmí žádat o dotaci, pokud ke dni žádosti:

podnikatelské subjekty (podnikajíc! PO a FO)

•

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
•
■
•
•
•
■

samosprávně subjekty (obce - vyjma statutárních měst a městských části, kraje), organizace
zřizené samosprávními celky (s výjimkou krajských muzei),
provozovatelé TIC,
geoparky,
NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
destinační společnosti,
mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s mistni destinační společnosti).

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.

•

•
■

je na jeho majetek vyhlášeno insolvenční řízeni,

•

je podnikem v obtížích (čl. 1 odst. 4 pism. c) Nařízeni Komise č. 651/2014),

•

je podnikem, na který je vystaven inkasní přikaž (čl. 1 odst. 4 písm. a) Nařízeni Komise
č. 651/2014), který nebyl dosud splacen,

•

je mu povoleno vyrovnáni s věřiteli,

■

je v konkurzu,

•

byl mu zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,

•

je proti jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo je v úpadku.

Majetek pořízený z poskytnuté dotace (dlouhodobý majetek4 - hmotný a nehmotný):

Příjemce dotace (žadatel o dotaci) musí:
■

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

nakládat s prostředky určenými na realizaci akce hospodárně, účelně a efektivně.
(Hospodárností se rozumí takové použiti prostředků, které zajisti realizaci akce s co nejnižšlm
vynaložením prostředků při dodržení odpovídající kvality; efektivnosti takové použiti
prostředků, které zajistí co nejvyšší přinos (rozsah, kvalitu apod.) ve srovnáni s objemem
prostředků, který byl použit, a účelnosti se rozumí takové použiti prostředků, které zajistí
optimální mim dosaženi cílů.),
mít vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu ůiadu,
Správě sociálního zabezpečeni a Celní správě. Za státní fondy se považují Státni fond
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní infrastruktury. Státní fond rozvoje
bydleni. Posečkáni státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven nebo státního fondu s úhradou
dlužních závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužných částek vůči těmto institucim
nelze považovat za vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (formou
čestného prohlášeni),
v připadá obce doložit prohlášení statutárního zástupce obce o zajištění prostředků
na spolufinancování akce a usnesení zastupitelstva obce,
mít výsledek hospodařeni (všichni žadatelé vyjma obci a kraje) za poslední til uzavřená účetní
období kladný tzn., musí mít kladný výsledek hospodařeni v každém jednotlivém účetním
období. U fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost navic plati, že musí mít kladný
daňový základ,

•

vést o uznatelných i neuznatelných výdajích akce oddělenou účetní evidenci, evidence musí
být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

•

účetní doklady musi obsahovat veškeré náležitosti dle platného zákona o účetnictví,

■

mit vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy souvisejlci s realizaci akce,

•

nesmí být po dobu udržitelnosti (stanovena počtem let5 6ode dne ukončení realizace akce)
zastaven (včetně bankovní záruky), převeden na jiného majitele3 nebo použit na jiné účely
nesouvisející přimo s předkládanou akcí nebo prodán,

•

musí být ve vlastnictví příjemce dotace, který jej zahrne v rámci vedeni účetnictví (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů),

■

musí být pojištěn a pojistné plněni ve výši poskytnuté dotace vinkulováno7 ve prospěch
Ministerstva pro mistni rozvoj CR (dále jen „MMR") po dobu udržitelnosti.

•

Z dotace nelze pořizovat použitý majetek.

Doplňující ustanovení:
•

příjemce dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který
je již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky),

■

obchodní podíl žadatele/přfjemce nesmí být předmětem zástavního práva,

•

v průběhu jednoho kola výzvy lze každému žadateli poskytnout dotaci pouze na jednu akci
v rámci jednoho dotačního titulu,

■

dotace je nepřevoditelná mezi subjekty,

■

dotace nemůže být poskytnuta na akci, která již byla započata (zahájeni plněni vyplývající
z uzavřených smluv b/kajících se předmětu akce žádosti o dotaci) nebo dokončena před dnem
pňjetí žádosti v podatelně MMR,

3 Předmět podnikání (obor činnosti) vztahující se k předmětu akce může být zahrnut nově.
4 Popř.: Drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delěí než jeden rok, o kterém účetní jednotka
rozhodla, že jej bude účtovat na účtech dlouhodobého majetku.
6 Rok -12 kalendářních měsíců.
6 S výjimkou převodu majetku uvedenou v zákoně č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (§ 14a).
7 O devinkulaci je nutno požádat správce Programu.

2 Dobrovolný svazek obci (dále jen „DSO").
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správce podprogramu si může dodatečně vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci
doplňující vysvětleni, údaje nebo doklady.

•

úprava/vybavenl dopravních prostředků9 o prvky umožňující bezpečný
a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky
(zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).

•

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

■

Budováni doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné
turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, odpočívadla, sociální
zázemí (včetně sociálních zařízení - tj. toalet), „hřiště10",11cykloservis,
stojany na kola, místa pro odpočinek turistů, aj.).

■

Budováni doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky
a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové
přístupy, sociální zázemí (včetně sociálních zařízení - tj. toalet),
odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy, apod ).

■

Budování / modernizace
v kempech, tábořištích.

Podporované oblasti

Podporované oblasti jsou shodné pro všechny dotační tituly specifikované v kapitole 1.5.
Důležitým faktorem při zpracováni žádosti je vzájemný soulad cílů akce s cíli podprogramu,
respektive cíli státni politiky cestovního ruchu. Součásti procesu hodnoceni akce bude mimo jiná
i posouzení souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami. Pokud pfl hodnocení bude
zjištěn nesoulad mezi podporovanými oblastmi/aktivitami a předloženým záměrem akce, žádost
nepostoupí do další fáze hodnocení a bude vyřazena.

Doprovodná Infrastruktura
cestovního ruchu v regionu (6)

Po realizaci musí být výstup akce samostatně plně funkční celek či použiti schopný.
Přehled podporovaných oblastí zaměřených na dovybaveni infrastruktury a služeb cestovního meh
a příklady podporovaných aktivit:
Podporované oblasti

Přehled příkladu podporovaných aktivit

Monitoring návštěvnosti (1)

■

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

Navigační a informační systémy
pro účastníky cestovního ruchu
(2)

■
.

Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely,
Zavedeni/zlepšeni navigačních a informačních systémů pro zlepšení
orientace a informovanost o aktivitách a při prohlídkách atraktivit
pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové
a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy
expozic, atd).

Doplňkové služby a vybavenost
dálkových a regionálních tras
pro lyžařskou, vodní, cyklo,
pěší turistiku a další udržitelné
formy turistiky (3)

Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařízení - tj. toalet) pro běžkaře, pořizování informačních panelů
na trasách.
Výstavba/budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku,
respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně
prvků pro zvyšováni její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybaveni
pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných
jezech, atd.)
Výstavba/budovánl odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařízení - tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras
(včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol
a příslušenství), pořizování informačních panelů na trasách.
Výstavba/budováni odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařízení - tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku
a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů
na trasách.

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

Ekologicky šetrná doprava
návštěvníků v turistických
regionech (5)

Rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů
na kola/lyže.
Vytvoření ř modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu
na stávajících ř nově budovaných turistických trasách.
pořízení prvků udižitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky
šetrný pohon, povoz9, lodičky, apod.);

9

Pořízeni živých zvlfet nemůže být předmětem dolované akce, to samé platí pro náklady související s obsluhou živých zvířat.
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Výše uvedený přehled podporovaných aktivit uvádí příklady. Konečné slovo ohledně uznatelnosti
a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mít hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Uznatelné
mohou být i další výše neuvedené aktivity, které budou mít dopad na naplňováni cílů podprogramu
a programu, respektive přeneseně naplňováni cílů Koncepce státní politiky cestovního ruchu.
Poznámka;
V rámci programu nebudou podporovány aktivity financované z jiných dotačních titulů Např.: nebudou
podporovány aktivity realizované v rámci území pod ochranou Nátura 2000 a zvláště chráněných
území (ZCHÚ mj. zajišťují v souladu s vnitrostátními předpisy legislativní ochranu EVL11 zařazených
na evropský seznam), které jsou podporované v rámci OP ŽP.
Nebudou podporovány aktivity zaměřené na zajištění udržitelnosti výstupů projektů realizovaných
prostřednictvím jiných dotačních titulů (doloženo výpisem realizovaných projektů a čestným
prohlášením).____________________________________________________________________________
Doplňující podmínky:
■
■

■

Výstavba prvků interpretace kultumě-historického a přírodního dědictví.
Úpravy lyžařských běžeckých
tratí (4)

sportovně

■

V rámd podprogramu nebude podporována výstavba nových a rozšíření či rekonstrukce12
stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.
Realizace projektu nesmí probíhat na území HMP13 14
- s výjimkou oblasti podpory „Podpora
nadregionálních aktivit" a Podpora marketingových aktivit na úrovni krajů" a s výjimkou aktivit
oblastních / lokálních DS” realizovaných na území HMP (reklamní kampaň s cílem propagace
lokální destinace).
V rámci realizace Infrastrukturních projektů je možné realizovat i aktivity spojené
s monitoringem návštěvností. Jedná se o doplňkovou aktivitu pro zjištěn! efektivity /
návratnosti realizované akce. Max. alokace na realizaci monitoringu je 5 % celkových
uznatelných výdajů akce. Hlavním garantem monitoringu v destinaci je oblastní / lokální DS.
Nastavení monitoring návštěvnosti infrastrukturních projektů by tak mělo být konzultováno
s oblastní / lokální DS (jednotnost dat a Jejich využití i pro činnost DS).
Samotná výstavba, úprava, modernizace a údržba turistických tras, cyklostezek, parkovišť,
zastávek turistických autobusů, obratišf pro cyklo / ski busy, atd. je neuznatelným výdajem.

9 Dopravní prostředek nesmi být využíván čistě pro soukromé účely a musí být prokazatelně využíván
pro účastníky cestovního ruchu ve spojitostí s dopravou k/od atraktivitám, přednostně pro hendikepované,
seniory a rodiny s malými dětmi (nutno prokázat).
10 Hňště musí primárně sloužit potřebám návštěvníků u atraktivit cestovního rachu nebo na turistických trasách.
11 Evropsky významná lokalita (dále jen .EVL").
12 Za rekonstrukce se pro účely programu nepovažuji stavební úpravy spojené se zpřístupněním ubytovacích
a stravovacích zařízeni hendikepovaným návštěvníkům (např. odstranění barier, vybudováni bezbariérové
toalety, pořízeni schodolazu. atd.).
13 Hlavni město Praha (dála jen „HMP").
14 Destinační společnosti (dále jen .DS").
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Neuznatelným výdajem v rámci NPPCRR jsou i výdaje spojené se zpracováním projektové
dokumentace, a dalších podkladů pro její zpracováni, případně zpracování projektové žádostí
předkládané do NPPCRR i do ostatních programů umožňujících výstavbu a optimalizaci
cyklostezek a cyklotras (např. SFDI, IROP - SC 1.2 Zvýšeni podílu udržitelných forem
dopravy).
Správce Programu může u relevantních projektů stanovit doplňující požadavek na splnění
technických předpokladů kvality pro danou oblast podnikání (např. v oblasti poskytování
ubytovacích služeb bude podmínkou splnění Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích
zařízeni ČR).
Správce Programu může u relevantních projektů stanovit požadavek na dosažení
min. 1. stupně certifikátu ČSKS. Splněni požadavku prokazováno v rámci ZVA.
U relevantních projektů bude žadatel sledovat udržitelnost akce a předkládat pravidelně MMR
informace o využiti podpořené infrastruktury (roční zpráva o udržitelnosti projektu).
U projektů na zpřístupněni infrastruktury pro hendikepované osoby a jiným osobám
s pohybovým omezením bude podmínkou využití metodiky MMR k požadavkům
na bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
o hlto://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bvlova-oolitika/Uzemni-Dlanovani-a-alavebni
rad/Informace-z-oblasti-stavebniho-radu/Informace-z-oblasti-Bezbarreroveho -uzivamstaveb
U projektů zaměřených na mapování přístupnosti pro hendikepované, respektive tvorbu
produktů pro hendikepované návštěvníky (přístupnost objektů, prostředků hromadné dopravy
i parků, zahrad a stezek) využiti Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů
a Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapováni přístupnosti staveb:
o http://vvww.Dresbarierv.cz/cz/maDnvani-barierovosti/metodikaV pňpadě vyznačováni nových turistických tras, úpravy značení turistických tras a trasováni
lyžařských běžeckých trati budou podmínkou spolupráce žadatele s místně příslušnou
destinační společností, popř. s KČT1S.
Realizace projektů max. 2 roky (N+1), nejdéle však do 12/2018 pro výzvy roku 2017
U relevantních projektů je povinný marketing, respektive propagace výstupů akce ve výši 3-8
% z celkových uznatelných výdajů akce.
Poskytování relevantních získaných dat MMR (vazba na plnění parametrů a indikátorů
programu a plnění Koncepce - např. návštěvnost realizované akce).
U projektů udržitelnost•18173 - 5 let (tj. 36 - 60 měsíců) v závislosti na strukturu a rozsah
podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER (konkrétní doba
udržitelnosti bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Upřesněni k vybraným aktivitám:
■

Vytvořená doprovodná infrastruktura musí být v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit
cestovního ruchu.

>

Odpočívadlo - zařízeni vystavěné podél značených turistických tras (pro pěší, vodní, cyklo,
hippo a další formy turistiky) a u atraktivit cestovního rachu umožňující krátkodobý odpočinek
turistům během cesty (např. dřevěný stůl se dvěma lavicemi, odpadkový koš) ne/zastřešené, s/bez sociálního zařízení.

•

Informační panely, stojany a značky - pořízení informačních stojanů (mapa značené trasy,
informace o atraktivitách v okolí apod.) umístěných u odpočívadel nebo občerstveni
či hygienických zázemí, dále je sem možné zahrnout např. opravu značeni značených tras,
pořízení značek odkazujících na odpočívadlo, občerstvení, nebo veřejné sociální zařízeni.

•

V případě výstavby/rekonstrukce hygienického zařízení musí být vytvořeno minimálně jedno
sociální zařízení (WC) sloužící pro hendikepované turisty a sprcha’7. Vybudované hygienické
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zařízení musí být veřejně přístupné (oddělený vstup od vstupu do ubytovacího/stravovacího
zařízeni), otevřené denně minimálně mezi 9-18 hodinou (dle charakteru sezóny). Hygienické
zařízení musí být umístěno poblíž atraktivity cestovního rachu, kempu, parkovišť pro značené
trasy nebo ve vzdálenosti max. 200 m od pěší, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní
trasy.
■

Žadatel se zavazuje udržovat vybudované sociální zařízení v provozuschopném stavu
a udržovat čistotu.

Poznámky
■

Z dotace nemohou být poňzovány použité věci.

•

Akce může být zaměřena na jednu nebo na kombinaci vice podporovaných aktivit.

■

Vybudování / vybavení půjčoven sportovních potřeb není podporováno.

■

Marketing (propagace18) vytvořeného výstupu projektu - výdaje na marketing musí tvont
minimálně 3 % a maximálně 8 % celkových uznatelných výdajů akce.

1.8

>

Marketing (propagace) hlavních výstupů je povinnou součásti akce.

>

Příklady propagace: Prezentace akce formou webu a Online propagace, reklama
v médiích, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání
letáků, brožur propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce (nejedná
seopromoakce typu slavnostní otevření, pořízení propagačních předmětů, propagační
akce ve školách apod.), popř. další formy propagace schválené správcem programu.

Forma a výše dotace, Finanční rozsah akce

Podpora je poskytována formou systémové dotace (dále jen dotace) na realizaci vybraných akcí.
Na podpora není právní nárok. Zamítnuti je konečné. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno
jen na financováni akce, na kterou byla poskytnuta. Pňznání dotace vdaném rozpočtovém roce
nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších letech. Dotaci lze vyčerpat i před
profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Finanční rozsah akce
Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:
•

Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč.

■

Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 2 a 3),
respektive 10 mil. Kč (pro dotační titul č. 1).

Projekt Je samostatný celek. Celkové náklady / výdaje projektu se rovnají celkovým uznatelným
výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmi být zahrnuty neuznatelné náklady /
výdaje.
Uznatelné / způsobilé náklady nesmi vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce
na projektu či činnosti nesmi být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu19. *
Výše dotace
Výše dotace tvoří maximálně 50 % pódii uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce,
zbytek tvoři vlastní zdroje žadatele.
V případě využití blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou
kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 %.

16 Klub českých turistů (dále jen „KČT").
18 Udižitelnost - doba, po kterou musí příjemce dotace udržet výsledky projektu. K udrženi výsledků projektu
se příjemce podpory zavazuje v Rozhodnuti o poskytnuti dotace resp. Podmínkách čerpáni dotace. Hlavni
výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné / uživatelné podobě po dobu tři - pěti let od dne ukončeni
realizace akce. Naplňováni a udrženi hodnot výstupů může být předmětem kontrol. Při nesplnění povinnosti
udržitelnosti může být žadatel vyzván k vráceni dotace nebo její části.

17 V relevantních případech sprcha být nemusí realizována - prokázána její zbytečnost
18 V případě využit cizojazyčných mutaci v rámci zpracování výstupů projektu, případně propagace projektu by
jazykové mutace měly vycházet z převažujíc! struktury návštěvnosti regionu (např. TOP 5 přenocováni
v regionu / kraji).
10 Zahájeni práci viz definice čl. 2 odst. 23 Nařízeni komise č. 651/2014 (dále jen .GBER')
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Za den poskytnutí podpory de minimis je považován den, kdy bylo vystaveno Rozhodnuti
o poskytnuti dotace.

Princip veřejné podpory:

■

■

•
■

■

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky
platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.

Podprogram a veřejná podpora

Vymezení programu ve vztahu k veřejné podpoře:

■
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Podpora poskytnutá v rámci Programu primárně nezakládá veřejnou podporu (nenaplňuje
všechny 4 znaky veřejné podpory).
Projekty, u kterých nelze prokázat, že nezakládají veřejnou podporu, nebo lze předpokládat
ekonomické využiti výstupu, bude podpora poskytnuta na principu .de minimis*, případně
s využitím „nové blokové výjimky /NBV/“ (Nařízeni Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.). Režim opatření veřejné podpory v oblasti
NBV bude nahlášen jako .program".
U projektů, které budou mít dopad na jednu podporovanou aktivitu, bude režim veřejné
podpory vybrán dle charakteru dané aktivity. V případě, že projekt bude mit dopad na více
podporovaných aktivit a nebude možné definovat jeden zastřešující režim veřejné podpory,
bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis. Bude na žadateli, aby zvážil, zda upraví
záměr projektu (např. vyjme některou z plánovaných aktivit), aby naplnil podmínky některé
z nových blokových výjimek nebo se rozhodl, že bude projekt realizovat v plném rozsahu
v režimu de minimis.
Součástí výzvy budou Informační materiály k jednotlivým možným principům veřejné podpory
včetně definovaných podmínek pro jejich využiti.
Zvolení vhodného režimu20 veřejné podpory je v odpovědnosti žadatele, respektive příjemce
podpory. Součásti žádosti o dotaci bude i příloha, ve které žadatel popíše odůvodněni
vybraného režimu veřejné podpory.
V případě úspěšného splnění hodnoceni formálních náležitostí, přijatelnosti, kvality projektu
a poskytnuti dotace bude podpora příjemci zaevldována do relevantního registru veřejné
podpory (registr de minimis, případně přehledu poskytnutých NBV).
Upozorněni: v případě využití jakéhokoli výše uvedeného režimu veřejné podpory může
dotace činit maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. V případě využití
blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou kategorii podpory
dle GBER, avšak max. 50 %.

1.9.2

Nová bloková výjimka

Nová bloková výjimka byla pňjata formou nařízeni Evropské komise s přímou aplikovatelnosti
v členských státech EU (nařízení číslo 651/2014). Nová bloková výjimka (dále jen „NBV") byla pňjata
dne 21. 5. 2014 a vstoupila v platnost od 1. 7. 2014. Platnost NBV konči 31.12. 2020. NBV umožňuje
poskytovat veřejné podpory bez notifikace Evropskou komisi, urychluje tak proces poskytnuti dotace.
Předpokladem je, že určité veřejné podpory jsou ze zákona slučitelné s vnitřním trhem.
Bloková výjimka obsahuje obecné a zvláštní podmínky pro Její aplikaci. Obecné musí být
naplněny vždy, zvláštní podmínky se váží k jednotlivým kategoriím veřejné podpory.
■

Blokovou výjimku lze použit pouze na transparentní veřejnou podporu (článek 5 NBV).

■

Blokovou výjimku je možné použít pouze na veřejnou podporu, která mé motivační účinek
(článek 6 NBV).

•

Veřejná podpora podle NBV musí dodržovat maximální intenzitu veřejné podpory stanovenou
pro danou kategorii. Veřejná podpora může být počítána pouze ze způsobilých nákladů, které
jsou stanoveny v jednotlivých kategoriích podpory.

•

Výše veřejné podpory se odvíji od způsobilých nákladů, které jsou definovány pro jednotlivé
kategorie veřejných podpor a stanovené intenzity veřejné podpory.

Kategorie veřejných podpor v rámci NBV (aplikovatelné v Programu)
1.

Regionální veřejná podpora (článek 14) - max. intenzita podpory v ČR je max. 25 % /
lze navýšit o 20 pb u malých podniků / lze navýšit o 10 pb u středních podniků (v závislosti
na Mapě regionální podpory).

2.

Veřejná podpora malých a středních podniků ve formě investiční podpory, provozní
podpory a přístupu malých a středních podniků k financováni - intenzita v rámci čl. 17
kategorie je max. 20 %/ rámci čl. 18 až 20 je 50%.

3.

Veřejná podpora na vzdělávání (článek 31) - intenzita podpory v ČR je max. 50 %.

4.

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za veřejnou podporu,
protože nenaplňuje znaky definice veřejné podpory - neovlivňuje obchod a nenarušuje hospodářskou
soutěž mezi členskými státy Evropské unie.

Veřejná podpora kultury a zachování kulturního dědictví (článek 53) - intenzita
podpory pro daný program je max. 50 % a současně výše podpory je max. 1 mil. EUR.

5

Veřejná podpora na podpory audiovizuálních děl (článek 54) - max. intenzita podpory
je 50 %

Předpisy

6.

Nařízeni Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použiti článků 107 a 108 Smlouvy
o fungováni Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 352/1
dne 24. 12.2013.

Veřejná podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturo (investiční podpora)
(článek 55) - intenzita podpory pro daný program je max. 50 % a současně výše podpory
je max. 1 mil. EUR.

7.

Veřejná podpora na lokální infrastruktura (článek 56) - výše podpory nesmí přesáhnout
výši rozdílu mezi způsobilými náklady21 a provozním ziskem z investice, avšak pro daný
program nesmí výše podpory přesáhnout max. 50 % z celkových uznatelných výdajů
akce22.

•

1.9.1

De minimis

V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude
kompatibilní s pravidlem de minimis.

Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tň po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora
přesahujíc! v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví
silniční dopravy 100 000 EUR. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis získaným podnikateli
spojenými s příjemcem podpory (článek 3 Nařízení Komise č. 1407/2013). Výše maximální podpory se
uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora
poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU. Nová podpora
de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou
příjemce obdržel v rozhodném obdobi daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových
let, nepřesáhne výše uvedené limity. Pokud příjemce během rozhodného období tři let takovou
podporu získal, musí být při poskytnutí nové podpory de minimis zachován strop ve výši
200 000 €. Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor.
20 Správce Programu však může stanovit režim vhodnější
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21 Způsobilé náklady dle nařízeni o blokových výjimkách (651/2014): článek 56 Investiční podpora na mistni
infrastrukturu, odstavec 5 „Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku.*.
22 V případě, že rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude menši než 50 % celkových
uznatelných výdajů projektu, žadatel obdrží podporu dle vypočteného rozdílu. V připadá, že rozdil mezi
způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude větší než 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
pak žadatel obdrží podpora ve výši max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce.
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Poznámka:
S ohledem na omezenou výši alokace je max. výše dotace stanovena na max. 50 % z celkových
způsobilých výdajů akce / projektu. V připadá využití GBER bude max. výše dotace odpovídat
max. intenzitám podpory pro vybrané kategorie, případně dle dosaženi max. 50 % celkových
uznatelných výdajů akce:
■
■
■

u článků 14,17,18, 31 a 54 platí intenzita uvedená dle GBER,
u článku 55 došlo k omezeni max. intenzity na 50 % celkových uznatelných výdajů akce plati zde podmínka programu,
u článku 56 a 57 je max. výše podpory stanovena rozdílem mezi způsobilými náklady
a provozním ziskem z investice avšak max. do částky odpovídající max. 50 % celkovým
uznatelných výdajů akce.

V připadá, že dle využitého režimu GBER má žadatel nárok na větší pódii dotace než 50 %, obdrží
dotaci pouze do výše max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce. V případě, že dle využitého
režimu GBER má žadatel nárok na nižši podlí alokace než uvedených 50 %, obdrž! výši dotace dle
podmínek GBER, zvyšuje se mu tak podíl vlastního spolufinancování.
Doplňující informace ke kategoriím NBV aplikovaným v rámci Programu víz samostatná příloha
zásad.
Aktuální informace k veřejné podpoře (de minimis, nové blokové výjimky, a další) naleznete
na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
http://www.uohs.cz/cB/vereina-podPora.html
V případě využiti režimu blokových výjimek bude v rámci hodnoceni projektu posuzován soulad
projektu s obecnými i zvláštními podmínkami využití blokových výjimek. V případě, že předložený
projekt nenaplní podmínky pro využití režimu blokových výjimek dle nařízení, bude projekt realizován
na principu de minimis. Pokud žadatel bude mit vyčerpaný limit podpory de minimis nebude dotace
na projekt poskytnuta.

MINISTERSTVO
PRO MlSTNf
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Plátce DPH (účastník Programu, který může uplatnit odpočet DPH na vstupu) uvádi částky v rozpočtu
akce a formulářích ISPROFIN bez DPH. Neplátci DPH uvádi částky v rozpočtu a formulářích
ISPROFIN včetně daně z přidané hodnoty.
Uznatelné ř způsobilé náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce
na projektu či činností nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu23.
Mezi neuznatelné náklady akce patři provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojiitěnf,
odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštění apod.), projektová dokumentace, stavební
dozor, správa webu, nákup pozemků, popř. další dle charakteru akce z rozhodnutí správce
Programu.
Zálohy na provedení prací a dodávek se dodavatelům podpořených akci v rámci Programu
neposkytují.
V rámci Programu nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány prostřednictvím operačních
programů spolufinancovaných EU. Žadatel v rámci čestného prohlášeni potvrdí, že aktivity projektu,
respektive výdaje nejsou součásti jiného projektu realizovaného žadatelem._________________
Marketingové výstupy z akce, která byla podpořena dotaci (propagační materiály, apod.), nesmí
sloužit ke komerčním účelům, tj. jsou „neprodejné".
Bližší podrobnosti k uznatelným a neuznatelným výdajů viz příloha Zásad č. 2: Příklady
uznatelných a neuznatelných výdajů.
V případě využiti režimu blokových výjimek musí být uznatelné náklady v souladu s obecnými
i zvláštními podmínkami pro využití jednotlivých kategorií blokových výjimek dle nařízení.
2. Žádost o poskytnuti dotace a harmonogram výzvy
2.1

1) v tištěné (formulář Žádosti včetně příloh) v jednom para (originál)
2) elektronicky formulář Žádosti včetně příloh - každá jednotlivá příloha a dokument max. velikost
5 Mb.
3) elektronicky na CD nebo DVD

Doba reaiizace je omezena tak, že akce, která je spolufinancovaná v rámci podprogramu, musí být
dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce (tzn. akce vybraná v roce 2016 musí být
dokončena nejpozději do konce roku 2017).
Počátkem realizace akce se rozumí den zahájeni plnění uvedený v platné dodavatelsko
odběratelské smlouvě podepsané smluvními stranami.

•

Dokončením realizace akce se rozumí protokol o předán í/převzetí díla podepsaný všemi
smluvními stranami. U stavebních akci nabití právní moci kolaudačního rozhodnuti.

•

Finančním dokončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené
s realizací akce (z dotačních i „vlastních" zdrojů).

•

Místem realizace akce se rozum! místo fyzické realizace akce.

Příjemce dotace je vázán k dodržování všech s Programem souvisejících předpisů, je povinen
archivovat veškerou dokumentaci 10 let od ukončení realizace akce.
Příjemce dotace je povinen užívat majetek pořízený s přispěním dotace a zajistit udržitelnost
vytvořeného díla minimálně 3 - 5 let od data ukončení realizace akce stanoveného
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
1.11 Uznatelné výdaje
Podmínkou pro určeni uznatelnosti výdajů je jejich přímá souvislost s předloženou akcí a cíli
programu. Příjemce dotace musi prokázat nutnost každého jednotlivého vynaloženého výdaje
pro realizaci akce. Uznatelnými budou ty výdaje, které vzniknou po dni vydáni Rozhodnuti
ministra/yně pro místní rozvoj o návrhu dotací v rámci dotačního programu.

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost je nutno předložit ve všech níže požadovaných formách:

1.10 Doba a místo realizace akce

•

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

Elektronický formulář Žádosti je umístěn na Internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Žadatel
o dotaci vyplní nejprve elektronický formulář Žádosti, nahraje povinné přílohy a poté z tohoto
elektronického formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne a předloží spolu
s povinnými přílohami Žádosti ve stanovené formě a termínu.
Výčet povinných přiloh Je uveden na konci těchto Zásad pro žadatele, kapitola 13.
Vlastní obálka/krabice se žádosti musí obsahovat Žádost včetně povinných příloh
v 1 vyhotovení (originál) v nerozebiratelném provedení (knižní, tepelná, kroužková, spirálová
vazba) a elektronickou verzi na přiloženém CD nebo DVD.
Poznámka: žádostí ani jiná dokumentace se žadatelům nevrací24.
2.2

Termín, místo a způsob podání žádosti

Vlastni obálka/krabice musí být řádně zalepena (zabalena, svázána) s přelepenlm spoje samolepkou
s podpisem, případně i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uvedeno:
adresa v následující podobě:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor cestovního ruchu
Odděleni administrace národních programů v CR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

23 Zahájeni prací viz definice čl. 2 odst. 23 Nařízeni komise č. 651/2014 (dále Jen „GBER").
24 V odůvodněných případech může být udélena výjimka na vráceni projektové dokumentace (samostatná
příloha).

Daň z přidané hodnoty (dále Jen DPH) není uznatelným nákladem pro její plátce.

13/34

14/34

^

I MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
I ROZVOJČft

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017

'St

7-*

] MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
I ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rdzvoj základní a doprovodné Irfrastruktury CR
1. výzva 2017

3. Hodnocení a výběr akcí
■

3.1

NPPCRR 2017-1. výzva

Hodnocení předložených akcí

Hodnoceni projektů bude předcházet tzv, nulá fáze hodnocení, respektive získání stanovi$ka2E kraje
vydávaného předsedou Pracovní skupiny ř0RSK27 pro cestovní meh (stanoviska budou vypracována
Jednotlivými členy PS a finální stanovisko podeplše pifedseda PS). V procesu vydáni stanoviska
se bude posuzovat soulad předloženého projektu se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami
v oblastí cestovního ruchu daného kraje.

■

název podprogramu

■

úplný název žadatele

■

název akce / projektu

■

pořadové číslo žádosti (Vygenerováno v e/. Žádosti)

■

"NEOTVÍRATlir

Žádosti lze předkládat osobně do podatelny MMR nebo posílat postou. Příjem žádostí probíhá
v pracovní dny od 8:00 - do 16:00 hod., od x. 10. 2016 do 06. 07. 2017 do 16:00 hoď. Žádosti,
které budou doručeny později, nebudou pňjaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele
(pfotl i pro žádosít zastísné poštou).

Popis procesu získání stanoviska: Po ukončení přijmu žádostí na MMR, dojde k roztříděni projektu
dle místa realizace (dle Jednotlivých krajů). Následně budou projekty, respektive přílohy projektu
„shrnutí projektu a popis vazby projektu na kraf v eleklronické podobě zaslány na sekretariáty RSK.
k vydáni stanoviska kraje. Následně sekretariáty RSK zašlou na MMR vydaná stanoviska, případně
přehled projektů, kterým stanovisko nebylo vydáno s odůvoctoěním.
Projekty, které obdrží stanovisko, budou zařazeny do dalftí fáze hodnocení. Projekty, které stanovisko
neobdrží, budou z dalSi fáze hodnocení vyřazeny.
V pilotním období realizace programu, respekflvo pro 1. výzvu roku 2016 dojde k omezení oblasti
podpory, kterých se vydávání stanoviska PS RSK pro CR bude týkal Pro první výzvu roku 2016 bude
vydávání stanovisek PS RSK pro CR relevantní pro oblast podpory, respektive dotační titul č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Orientační harmonogram výzvy
Výzva

xx.x.2016-06.01.2017

Výzva - příjem žádosti na podatelně

01.12.2016-06.01.2017(16:00 hod)

Registrace a hodnocení žádostí

06.01.2017 -15.04.2017

„Druhá vtoa“

duben - červenec 2017

Hodnoceni předložených akci bude probíhat na základě stanovených hodnotících kritérii, a to ve dvou
fázích. Předmětem první fáze hodnocení bude kontrola formy předložené žádosti, jejich formálních
náležitostí (administrativní soulad) a přijatelnost akce (soulad s podporovanými aktivitami).

Podepisování Rozhodnuti o poskytnutí dotace
(smluv)

od května 2017

Kritéria pro hodnocení přijatelnosti:

Předložení faktur k proplácení dotace

max. 25.11.2017

Průběžná zpráva, resp. Závěrečné vyhodnocení
akce

leden 201B

Závěrečné vyhodnoceni akce

do 31 01.2019 (max.)

2.3

■

Konzultace

Kontaktním místem, kam Je možno adresoval dotazy, Je Ddbor cestovního ruchu na adrese:
Na Příkopě 3, 110 15 Praha 1.

Žadatelé mohou klást své dotazy nejpozději do 22.12. 201$.

Akce t projekt Je v souladu s podporovanými oblastmi a aktivitami.

«

Akce / projekt je v souladu s cílí programu a podprogramu.

■

Akce f projekt splňuje základní podmínky a požadavky dle Zásad pro žadatele (finanční rámec
akce. výše požadované podpory).

■

Žadatel je držitelem 1. stupně certifikátu ČSKS (tam. Kde Je to relevantní).

■

Akce / pra lekl je hospodárná, prostředky budou vynaloženy účelně a efektivně (splnění
zásady 3E2é).

■

Akce nepodporuje výstavbu nových ubytovacích a stravovacích zařízení.

■

Akce / projekt Je realizován v územní působnosti žadatele (na území příslušného kraje,
turistické oblasti či lokality).

■

Akce l projekt zahrnuje povinný marketing výstupů ve výš) 3 - 8 % (u relevantních projektů).

■

Projekt využívá metodiky MMR k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb a vyhlášky
č 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb29 (vpřípadě, zeje projekt cílený na osoby shendikepem) (pro stavební účely),
respektive Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů a Pracovní skupiny
pro jednotnou metodiku mapování přístupnosti staveb (marketingové účely, mapování
přístupností 1 tvorby produktů pro hendikepované návštěvníky, atd.).

Netýká s& oblastí pedpory: podpora nadregtonélních aktivit, rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
Pracovní skupina (dále také „PS')
f Regionální stálá konference (dála jen „RSK")
26 Hospodárnost: takové použili veřejných proBtfedků k. zajištění stanovených cílů, s co nBjnižším vynaložením
těchto prcstfedkú, a to při dcxfrioní odpovídajíc! kvality realizovaných výstupů: účelnost takové paužtií veřejných
prosltedkú, které zajistí optimální míru dosažení cílů pč realizaci akce; Bfaktivncst: Jedná se o takové použití
veřejných prostředků, kterými se dosáhne nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu realizovaných v/alupú
ve srovnání s objemem proslředkíi vynaložených na jejich plněni.
20 Dokládá se čestným prohlášením.
**
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podporované oblasti podprogramu?

Stanovisko kraje zpracované prostřednictvím Pracovní skupiny RSK pro cestovní ruch
(u dotačního titulu „Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu").

Kritéria pro hodnoceni formálních náležitosti:
■

^01

Zjr V

Žádost včetně
a na CD/DVD.

příloh

byla

podána

1.3. Kvalita navrženého řešení
v tištěné

formě

v jednom

vyhotoveni

max. 8 bodů

(originál)

V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, včetně všech části čestného prohlášeni,
které je přílohou formuláře žádosti.
1.4 Komplexnost předloženého projektu

Max. 17 bodů

Je dl kvantifikován a měřitelný?

2

Kvalita zpracování projektu?

4

Využívání inovatlvních postupů?

2

Je projekt zaměřen na jasně vymezené cílové
skupiny návštěvníků, jež jsou v souladu se
zněním výzvy a podprogramu?

2

Jsou vydefinovány konkrétní aktivity, které
vedou k dosaženi dle (cílů)?

5

■

Jsou doloženy všechny povinné přílohy.

•

Povinné přílohy obsahově splňuji požadované náležitosti a jsou předloženy v podobě originálu
nebo ověřené kopie.

Je každá aktivita logicky zdůvodněna?

5

■

Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.

Je výčet aktivit podle hodnotitele úplný?

2

•

Žadatel splňuje charakter příjemce dotace u příslušného podprogramu.

Jsou popsány zdroje (lidské, materiální,
finanční) potřebné k realizaci projektu?

5

•

Akce bude realizována na územ! České republiky.

■

Je prokázáno finanční zdrávi žadatele, (žadatel podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO,
PO).

•

Je doloženo kladné vyjádřeni zastupitelstva obce nebo kraje s realizaci a financováním akce
ve formě usneseni zastupitelstva (žadatel obec, kraj, krajské odděleni CR).

■

V případě využiti režimu NBV - soulad projektu s obecnými a zvláštními podmínkami
pro využiti jednotlivých kategorii NBV.

Výše uvedená kritéria budou hodnocena odpověďmi ano - splněno/ne - nesplněno. Nesplněni těchto
kritérii (byt jen jednoho z nich) má za následek vyloučeni akce z další fáze hodnocení. Správce
programu může od žadatele vyžádat doplněni formálních náležitosti. Lhůta pro doloženi doplňujících
dokumentů je stanovena na 3 pracovní dny ode dne doručeni žádosti o doplněni podkladů žadateli.
V případě využiti režimu blokových výjimek bude v rámci hodnoceni formálních náležitostí posuzován
soulad s obecnými a zvláštními podmínkami pro využiti jednotlivých kategorii blokových výjimek
dle nařízeni. V případě, že projekt nebude v souladu s nařízením, bude projekt realizován v režimu
de minimis. Pokud žadatel bude mít vyčerpaný limit pro podporo de minimis nebude dotace na projekt
poskytnuta.
U akci, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, bude provedeno
hodnoceni kvality akce na základě hodnotících kritérii stanovených správcem Programu.
3.2

Hodnotící kritéria akce

Max. 55 bodů I
max. 8 bodů

Je řešené problematika
srozumitelně a správně?

max. 11 bodů

Jaký typ pracovního místa vytváří výstup
projektu?

3

1.6 Výsledky projektu jsou dlouhodobě
udržitelné

Max. 3 body

Je popsána udržitelnost projektu?

3

1.7 Jsou zohledněna možná rizika

Max. 5 bodů

Existuje analýza rizik (v předepsané struktuře)
a kalkulace pravděpodobnosti výskytu rizik?

5

2.1 Finanční rozvaha projektu

Je předložený rozpočet přiměřený obsahové
náplni a rozsahu projektu?

5

Je předložený rozpočet projektu přehledný
a dostatečně podrobný?

5

Je předložený rozpočet projektu srozumitelný
a obsahuje věcnou správnost?

5

2.2 Finanční rozvaha marketingu výstupů
projektu

Max. 3 body

Je předložen a naplánován dostatečně
podrobný rozpočet marketingu projektu?

3

2.3 Socioekonomická pňnosnost projektu

Max. 3 body

Je prokázána sodoekonomická přínosnost
projektu?

3
Max. 4 bodů

využitelnosti

3.1 Spedfikace období využitelnosti
projektu (mimosezóna, sezóna, po celý
rok)

4

Max. 4 body

Jak projekt působí na eliminad sezónnosti?

Max. 6 bodů

Přispívá projekt k ekologicky Šetrnému rozvoji?

2

Max. 12 bodů

4. Horizontální kritéria projektu

na cíle

2

Závažnost řešené problematiky v kontextu
problémů a podmínek v destinaci?

3

Přispívá projekt k posilování kulturně sociální
identity?

2

Jsou dle reálné, dosažitelné a odpovídají
situaci v destinaci?

3

Přispívá projekt ke zvyšování ekonomické
prosperity?

2

Jsou cíle projektu provázány s
podprogramu a NPPCRR 2016 -2020?

cíli

3

Výstupy projektu jsou nediskriminační?

1

Jsou cíle projektu provázány s parametry
a indikátory výstupu a výsledku vybrané

3

Výstupy projektu zajišťuji princip rovných

1

vazbu

jasně,

Max. 15 bodů

4.1 Projekt má pozitivní vliv na udržitelný
rozvoj cestovního ruchu (ekonomický,
sociální a environmentální pilíř)

má

popsána

Max. 21 bodů

2. Finanční a ekonomické hodnoceni
projektu

3

Řešená problematika
programu?

1.2. Cíle projektu

Max. 3 bodů

3. Jaké je období
realizovaného zářném

1. Kvalita akce
1.1. Význam řešené problematiky

1.5 Realizace projektu přispěje k tvorbě
nových, případně zachováni stávajících
pracovních míst
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4.2
Výstupy
projektu
nejsou
diskriminační, podporují prindp rovných
příležitostí

Max. 6 bodů
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příležitostí?
Podporuje projekt specifické cílové skupiny,
zejména hendikepované návštěvníky?

S.
Podpora
problémového regionu

hospodářsky

5.1 Projekt bude realizován v regionu
s def.
Hospodářsky
problémového
regionu

Je projekt realizován v regionu s definici
Hospodářsky problémového regionu?

6. Specifické kritérium - vazba
projektu na národní a regionální
strategické dokumenty a region
Projekt má vazbu na region a strategické
dokumenty, respektive rozvojové priority
kraje.
Projekt má vazbu na národní strategické
dokumenty pro oblast cestovního ruchu.

Přehled parametrů programu:

3

Max. 2 body

Realizovaný projekt má vazbu na region a
strategické dokumenty, respektive rozvojové
priority kraje.
Realizovaný projekt má vazbu na národní
strategické dokumenty v oblasti cestovního
ruchu (Koncepce státní politiky cestovního
ruchu CR 2014 - 2020 a Marketingová
Koncepce cestovního ruchu ČR 2013 - 2020).

Max. 100
bodů

počet

min. 80 prvků

Počet nových / modernizovaných expozic

počet

min. 20 expozic

Počet podpořených prostředků udržitelné dopravy

počet

min. 15 prostředků

Počet podpořených prvků

doprovodné infrastruktury CR

Délka nových upravovaných lyžařských béžeckých tras (LBT)
Max. S bodů

Max. 3 body

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

4
Max. 3 body

Max. 3 body
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3

2

Počet podpořených elektronických sčítačů (pořízených / pronajatých)

km

min. 20 km

počet

min. 100 sčítačů

Počet nových / rozšířených měření realizovaných podpořenými sčitači

počet

min. 50 měření

Počet destinaci využívajících elektronické sčltače pro měření návštěvnosti

počet

min. 30 destinací

Počet akci monitorovaných elektronickými sčitači

počet

min. 30 akcí

Počet podpořených navigačních a informačních systémů CR

počet

min. 30 systémů celkem

Počet podpořených navigačních a informačních systémů určených pro
hendikepované návštěvníky

počet

min. 15 systémů
pro hendikepované

počet

min. 70 nových /
udržených pracovních
míst
* Bude sledováno v rámci ZVA a zpráv v době udržitelnosti. U relevantních projektů dojde k porovnáni
návštěvnosti před zahájením realizace projektu (projekt zaměřen na modernizaci stávající Infrastruktury).
" Bude sledováno v rámci ZVA a zpráv o udržltelnosti akce (zdroj informací příjemce podpory).

Počet nových / udržených pracovních míst"
Max. 100
bodů

Žadatel musí povinně zvolit min. jeden parametr programu relevantní k zaměřeni projektu.

3.3 Výběr akcí
Projekty budou hodnoceny dvěma externími hodnotiteli vybranými z extern! databáze hodnotitelů
MMR.

Žadatel musí povinně zvolit min. jeden parametr projektu relevantní k zaměření projektu. Přehled
parametrů na úrovni projektu viz samostatná příloha.

Hodnoceni kvality akce bude provedeno dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledek hodnocení bude
stanoven průměrem výsledků hodnoceni od obou hodnotitelů.

U relevantních projektů bude příjemce poskytovat MMR údaje o využiti podpořené infrastruktury
(počet cestujících podpořenými prostředky udržitelné dopravy, počet návštěvníků podpořené
expozice, atd.) - v rámci ZVA a Zpráv o udržitelnosti projektu.

V případě rozdílu bodového hodnoceni nad 20 bodů bude provedeno hodnoceni třetím hodnotitelem,
arbitrem. Výsledné hodnoceni bude stanoveno na základě průměru od všech tři hodnotitelů
(2 hodnotitelé a arbitr).

5.

Po bodovém ohodnoceni akcí bude vypracována zpráva, ve které bude uveden seznam hodnocených
akci včetně uvedené výše získaných bodů. Zpráva bude předložena výběrové komisi Národního
programu podpory cestovního ruchu (dále jen .Výběrová komise"), kterou jmenuje ministr/yně
pro mistni rozvoj. Výběrová komise doporučí ministrovi/yni pro místní rozvoj akce vhodné k obdrženi
dotace, seznam náhradních akcí a předlož! seznam akci navržených k vyřazení, Ministr/yně pro místní
rozvoj na základě předloženého seznamu vydá rozhodnuti, ve kterém schválí výši navržené dotace
vybraným žadatelům.
Rozsah údaiů bude uveřejněn dle zákona č. 218/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Žadatelům, kteří budou vybráni k přiděleni dotace, a náhradníkům bude zaslán dopis oznamující tuto
skutečnost.
Žadatelé, jejichž akce budou vybrány pro poskytnuti dotace, budou zároveň vyzváni k doplnění
žádosti o doklady tzv. druhé vlny. Doklady tzv. druhé vlny budou muset být správci Programu
předloženy v jim stanoveném terminu.
Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělením, že jejich akce nebyla doporučena
k přidělení dotace, popř. že byla vyřazena z důvodu formální nepřijatelnosti.
4.

Hodnocení efektivity a účelnosti akce

Žadatel musí sledovat efektivitu a účelnost realizovaných akci. Efektivita a účelnost se dokládá
prostřednictvím sledováni parametrů a Indikátorů programu a parametrů a indikátorů projektů.

19/34

5.1

Rozhodné dokumenty a financování akce
Registrace akce

Pro akce vybraných uchazečů, které budou rozhodnutím ministra/yně navrženy k přidělení dotace,
bude správcem Programu v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a metodickým
pokynem MF ČR č. R 1-2010 (dále jen vyhláška MF ČR č. 560/2006 Sb.) vystaven dokument
Registrace akce30
31. Žadatelé, kteří obdrží dokument Registrace akce, budou vyzváni k doložení
doplňujících dokladů. Tyto doklady budou muset být předloženy ve stanoveném termínu (bude
stanoveno v dopise doručeném spolu s Registraci akce).
V případě, kdy je potřeba z opodstatněných důvodů provést změnu v projektovém záměru v době před
vystavením Rozhodnuti o poskytnutí dotace má žadatel o dotaci povinnost uvažovanou změnu
konzultovat se správcem Programu. Změny podléhají schválení správcem Programu. Výběrové řízení
na dodavatele musí obsahovat a reflektovat záměr tak, jak byl uveden v žádosti o dotaci popř.
v rozsahu změn určených či schválených správcem Programu. Náklady uvedené v žádosti
(projektovém záměru) nesmí být překročeny (v opodstatněných případech pouze se souhlasem
správce Programu).
5.2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnuti o poskytnutí dotace (dále jen .Rozhodnuti") bude vystaveno příjemci dotace v souladu
s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb„ po kontrole zaslaných doplňujících dokladů. Ze strany příjemce
dotace pak dojde k podpisu závazných Podmínek čerpání dotace, které jsou nedílnou součástí
30 Prvek—výstup projektu (např. toalety, odpočívadlo, zastaveni na stezce, rozhledna, přístaviště apod.).
31 Data v nér obsažená charakterizuji akci tak, jak byla píedložena v žádosti (možná technická úprava správcem Programu),
a výši natažené dotace.
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Rozhodnuti. Rozhodnutí obsahuje schválenou výši dotace, celkové náklady akce, závazné ukazatele
akce (projektované parametry), harmonogram a podmínky.
Při realizaci podpořené akce je přijemce dotace povinen profinancovat podlí vlastních zdrojů, který
je stanoven v Rozhodnuti o poskytnutí dotace v řádku „Vlastni zdroje účastníka programu".
Profinancováním se rozumí to, že příslušná částka bude dodavatelem vyfakturována a příjemcem
dotace dodavateli uhrazena. Dotaci lze vyčerpat i před profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Plátce DPH platí celou DPH vždy z vlastních zdrojů.
Údaje v Rozhodnuti jsou závazné. Dojde-li v průběhu realizace akce z vážných důvodů
ke změně původně schválených parametrů akce, termínů a financi uvedených v Rozhodnuti,
přijemce dotace je povinen tuto skutečnost vždy oznámit správci Programu. Zároveň
je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnuti včetně nově-aktuálně vyplněného
Zjednodušeného formuláře EDS/ISPROFIN (formulář vychází z formulářů stanovených vyhláškou
MF ČR č. 560/2006 Sb.) a to v písemné formě včetně řádného zdůvodnění. Změna Rozhodnutí
může být vystavena jen v případě, že byla správci Programu žádost o změnu doručena
v průběhu původně schváleného terminu realizace akce. Případnou změnu schváleného
rozpočtu akce je možné provést pouze v průběhu roku, kterého se navrhovaná změna
v rozpočtu týká.

Příjemce dotace je zároveň povinen nahlásit a požádat o schválení správce Programu
I v případě Jakýchkoliv dalších změn a úprav dotované akce._________________________________
Upozorněni: Oznámení o nastalých změnách a žádost o změnu Rozhodnutí nelze nahradit uvedenim
odchylek (skutečnost X Rozhodnuti) v Závěrečném vyhodnocení akce.
5.3

Čerpání dotace

Čerpání dotace bude probíhat v průběhu realizace akce v roce poskytnutí dotace I
na základě vystaveného Pokynu k platbě. Financování Programu bude probíhat prostřednictvím ČNB. |
Příjemce dotace - obec: Finanční prostředky poskytnuté formou dotace budou čerpány a musí být
evidovány v příslušném roce odděleně, pod určeným účelovým znakem (UZ) uvedeným
na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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6. Zadávací / výběrová řízení
V této kapitole je uvedeno vymezení zakázek realizovaných v rámci zadávacích řízení (realizovaných
dle ZZVZ33) a v rámci výběrových řízení (realizovaných dle interního metodického pokynu34).
Metodický pokyn pro zadávací a výběrová Uzení je v příloze Zásad č. 7.
Zadavatel je povinen při zadáváni zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházeni,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.
Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební
práce.
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo
ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součásti veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce
3. Pořízením se rozum! zejména koupě, nájem nebo pacht.
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností,
než uvedených v odstavci 3.
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je
a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen
"hlavní slovník jednotného klasifikačního systému"),
b) zhotoveni stavby, nebo
c)

poskytnuti souvisejících projektových činnosti, pokud jsou zadávány společně se stavebními
pracemi podle písmene a) nebo b).

Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný
celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu
na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební
práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž
za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.
Druhy veřejných zakázek v programu

Celá akce musí být realizována dodavatelským způsobem (výběr všech dodavatelů musí být proveden
dle pokynů uvedených v kapitole 6 Zásad). Čerpání dotace probíhá prostřednictvím faktur dodavatele
(DPH u plátců DPH musí být placena z vlastních zdrojů).

Druh VZ

Rozpětí v Kč (nedosahuje max. hodnoty)

Přímá objednávka

0-99.999 Kč bez DPH

Uplatňovat zádržné v rámci financování programu není dovoleno.

Zakázka malé hodnoty č. 1

100.000 - 999.999 Kč bez DPH

Poslední faktura k proplacení dotace musí být správci Programu zaslána dle pokynu, který
příjemce dotace obdrží po vydáni Rozhodnuti (předpoklad 25.11.2016).

Zakázka malé hodnoty č. II

1.000.000 - 1.999.999 Kč bez DPH - dodávky a služby

Podlimitní

2.000.000 - 5.706.000 Kč bez DPH - dodávky a služby

5.4

Financování dotované akce

1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby

6 základních pravidel:

6.000.000 - 142.668.000 Kč bez DPH - stavby

1) nejsou dovoleny zálohové faktury a platby,

Nadlimitní

5 706 000 - XX Kč bez DPH - dodávky a služby

2) platba pouze bankovním převodem přes účet*321určený pro financováni akce,
Typy zadavatelů

3) platby pouze v Kč,

A. Zadavatelé, kteří nejsou zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek (nejsou
velájným a dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - „nezadavatelé".

4) je-li příjemce dotace plátcem DPH, nesmí DPH hradit z dotace,
5) dotace musí být čerpána v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (investiční,
neinvestiční bilance),

B. Zadavatelé, kteří jsou zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek (jsou veřejným
nebo dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - „zadavatelé".

6) dodržení bilance dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (platí i pro vlastní zdroje).

Druhy zadávání veřejných zakázek dle typu zadavatelů

32 Všichni příjemci dotace mimo obce a kraje (podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, atd.) musí mlt samostatný účet
pro účely dotace - dotační i vlastní prostředky.
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33 Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").
34 Podrobněji viz Metodický pokyn zadávání zakázek v rámci NPPCRR pro období 2016-2020.

22/34

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Druh VZ

1.

Přímá objednávka

2.

Zakázka malé hodnoty č. I

3.

Zakázka malé hodnoty č. II

4.

Podlimitní

5.

Nadlimitní

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
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A. Nejsou zadavatelé
ze zákona

B. Zadavatelé ze zákona

Dle metodiky
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Dle ZZVZ

Dle ZZVZ

Dle ZZVZ

MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
ROZVOJ ČR
6.2

2.

3.

4.

Doklady k výběrovému / zadávacímu řízení předkládané správci programu

Doložení výběru dodavatelů správci programu.
Po uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem předložit správci Programu níže uvedené
dokumenty (tzv. doklady druhé vlny):

6.1 Podrobnosti k jednotlivým zakázkám v Programu
1.

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

1.

Formulář se základními údaji o zvoleném řízení.

2.

Kopii výzvy na podání nabídek uveřejněné na portálu zadavatele nebo na elektronickém
nástroji, případně i písemnou výzvu zadavatele k předložení nabídky na realizaci akce včetně
vžech příloh.

3.

Nabídku vítězného zájemce na základě výzvy (včetně příloh - návrh smlouvy o dilo atp.).

4.

Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele.

5.

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

6.

Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

Přímá objednávka (A. nezadavatelé / B. zadavatelé)
■

Přímá objednávka musí být oboustranně potvrzená.

7. Kontrola

■

Musí být uveden účet - bankovní spojení dodavatele.

■

Musí mít povinné náležitosti smlouvy (předmět plnění, termín plněni, datum splatnosti, cena
bez DPH, cena včetně DPH, harmonogram fakturace, identifikační číslo projektu - vazba
na projekt, atd.).

•

Nesmí se jednat o rámcovou objednávku.

Kontrolní činnost poskytovatele dotace a její vymezení při čerpání zdrojů státního rozpočtu v rámci
Programu bude vykonávána v souladu se zákonem č. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
v platném zněni (dále jen .zákon o finanční kontrole") a vyhláškou Ministerstva financi č. 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném zněni a interními předpisy MMR o řídící kontrolní činnosti a výkonu
veřejnosprávnich kontrol.

Zakázka malé hodnoty č. I (A. nezadavatelé /B. zadavatelé)
•

U zakázky, která nedosahuje hodnoty t .000.000 Kč bez DPH je zadavatel povinen oslovit
min. 3 potenciální uchazeče (musí se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované
plněni).

•

Lhůta pro předkládání nabídek musí být min. 10 pracovních dní.

Zakázka malé hodnoty č. II (A. nezadavatelé ř B. zadavatelé)

Užiti poskytnuté dotace včetně plnění závazných údajů a parametrů akce (Rozhodnutí o poskytnutí
dotace) podléhá kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy a územních
finančních orgánů.
Přijemce dotace se zavazuje vyhovět požadavkům všech kontrol v rámci podprogramu. Ve fázi
realizace i udržitelnosti projektu může být průběh implementace projektu kontrolován ze strany
MMR, finančních úřadů, NKÚ, MF, ÚOHS, případně i Policií ČR, a dalšími oprávněnými
subjekty.

•

U zakázek malého rozsahu zadavatel musí vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

V rámci realizace Národního programu podpory cestovního ruchu se kontroly člení do til základních
druhů - předběžná, průběžná a následná.

•

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovit min. 3 potenciální uchazeče (musi
se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované plnénl).

Výše uvedené kontroly mohou probíhat buď jako plánované nebo jako namátkové, a to ve formě
administrativní kontroly nebo formou fyzické kontroly na místě u přijemce dotace.

•

Lhůta pro předkládáni nabídek musi být min. 10 pracovních dní.

8. Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce /
Zpráva o udržitelnosti akce

Podlimitní veřejná zakázka (A. nezadavatelé)
■

Platí pro subjekty, které nejsou zadavatelem dle ZZVZ. zadavatelé dle ZZVZ postupují dle
zákona.

■

U podlimitních veřejných zakázek zadavatel musi vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadávání
veřejných zakázek (např. NEN)

•

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovit min. 5 potenciálních uchazečů
(musi se jednat o uchazeče, kteři jsou schopní dodat požadované plnění).•

•

Lhůta pro předkládání nabídek musí být min. 15 pracovních dní.

Přijemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizací akce a Závěrečné
vyhodnoceni akce. V případě, že akce bude dokončena (fyzicky i finančně) ve stejném roce, kdy bylo
rozhodnuto o uděleni dotace, lze Průběžnou zprávu i Závěrečné vyhodnocení akce sloučit a předložit
pouze Závěrečné vyhodnocení akce. Žádná ze zpráv nenahrazuje žádost o změnu Rozhodnuti.
8.1

Průběžná zpráva o realizaci akce

Průběžná zpráva o realizaci akce (dále jen „Průběžná zpráva") se vztahuje k roku, ve kterém bylo
rozhodnuto o přidělení dotace ze státního rozpočtu. Přijemce dotace zašle správci Programu
Průběžnou zprávu nejpozději do konce ledna roku následujícího po roce přiznáni dotace.
Zpráva bude obsahovat doklady poskytující informace o plnění závazných ukazatelů stanovených
v Rozhodnutí, Podmínkách i vlastní žádosti (tj. současný stav akce, terminy plnění, dosažení
projektovaných parametrů s konkrétními výsledky apod.), výhled realizace v roce 2016, případně
fotodokumentaci.

23/34

24/34

Zá&ady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
R02VOJ ČR
Předběžný výčet požadovaných dokladů:
•

Průběžná zpráva o realizaci dotované akce (formulář Průběžné zpráva) - obsahuje: údaje
o akci, údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy, finanční údaje o akci, parametry akce, popis plněni
aktivit, popis problémů spojených $ realizací.

Přílohy průběžné zprávy o realizaci akce:
•

Sou pieta dokladů o dodržení podmínek čerpání prostředku ze státního rozpočtu v roce
2013 a případné vynaložení vlastních prostředku na danou akci.

■

Doklady financování akce
pro financování akce.

-

prosté

kopie

výpisů

z bankovního

účtu,

využívaného

•

Doklady o do konče ní/předánt díla.

■

Formulář Vyúčtování ů finanční vypořádáni prostředků státního rozpočtu na financováni
akce.

■

Potvrzení o provedení vinkuíace pojistného plnění v případě, že byl v ráma akce pořízen
movitý a nemovitý majetek.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjemce dotace zašle Závěrečné vyhodnoceni akce správci Programu nejpozději ve lhůtě
do 1 měsíce od dokončeni realizace akce, nejpozděj však v terminu stanoveném v Rozhodnuti
0 poskytnutí doiace (Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce - ukončení).
8.3

Zprávy o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti akce (dále jen „ZUA') se zpracovává za každý rok povinné minimální
udržitelnosti akce. Příjemce dotace zašle správci Programu ZUA nejpozději do konce ledna daného
roku.
Příklad: Maximální termín ukončení realizace akce např. 30. 4. 2017. Udriteínosl je stanovena na 3 roky
od ukončení realizace akce (IJ 3x12 měsíců) - do 30. 4. 2020. ZUA bude předkládáno vládnu 201S zq období
1 4 2017 - 31. 12. 2017, vládnu 2019 za období 1 1. 2018-31. 1. 2018, v lednu 2020 za období 1. 1. 2019 31. 12 2019 9 do 31. 1. 2021Z9 období minimálně 1.1. -30 4. 2020 popř. déle.
Předběžný výčet požadovaných dokladů:
*

Výěe uvedený výčel může být dle potřeby doplněn.
8.2

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017

Zpráva o udržitelnosti akce (formulář Zpráva o udržítelnosli akce) - obsahuje: údaje o akci.
údaje o příjemd a zhotoviteli zprávy, finanční údaje o akci, parametry akce, věcnou část zprávy
- údaje dle relevantnosti ve vztahu kaká (popis zajištění udržitelnosti, zhodnocení přínosů,
využitelnost výstupů, statistické údaje), přehled kontrol na místě včetně výsledků.
■

Přílohy Zprávy o udržitelnosti: např. fotodokumentace.

Závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Závěrečné vyhodnocení akce. Vyhodnocení bude
obsahovat doklady poskytující informace o plnění závazných ukazatelů stanovených v Rozhodnutí,
Podmínkách i vlastní žádosti (tj. současný stav akce. termíny pfnění, dosaženi projektovaných
parametrů s konkrétními výsledky apod.} a fotodokumentací. Zpráva podává Informaci o akcí Jako
cetku - od začátku až do ukončení.
Předběžný výčet požadovaných dokumentů:
■

Zpráva o průběhu realizace dotované akce (formulář Závěrečné vyhodnoceni akce) obsahuje: údaje o akci, údajů o přfterfíci a zhotoviteli ZVA, finanční údaje, parametry
akce, popis realizované částí, popis zajištění marketingu, popis problémů).

Přílohy Zprávy o průběhu realizace dotované akce:

9. Změny v rozpočtu a změny závazných parametru schválené akce
Do]de-li v průběhu realizace akce ze závažných důvodů ke změně původně schválených parametrů
akce uvedených v Rozhodnutí (rozpočet, projektované parametry akce, termíny realizace apod.),
příjemce datace je povinen tuto skutečnost vždy neprodleně oznámit správci Programu. Zároveň
je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnutí včetně nově vyplněných formulánů35 (přtoha 5. Z
k vyhlášce ft. 560/2006 Sb.) v písemné formě včetně řádného zdůvodnění. Změnu může příjemce
doiace provést až po obi-žení kladného písemného vyjádřeni od správce Programu. Žádosti o změnu
Rozhodnutí může být vyhověno jen v případě, že byta sprévá Programu doručena v průběhu původně
schváleného termínu realizace akce v dostatečném předstihu před termínem ukončení akce.
Případnou změnu schváleného rozpočtu akce je možné provést pouze v průběhu roku, kterého
99 navrhovaná změna v rozpočtu týká.
Příklad č. 1: Nelze akceptovat žádost o změnu Rozhodnutí, která byla správci Programu doručena
v listopadu 2017, přičemž akce měla být dle závazných parametrů akco uvedených v Rozhodnuti
dokončena do konce záři 2017.

•

Soupiska dokladů o dodržení podmínek čerpání prostředků ze státního rozpočtu v roce
2016 a vynaloženi vlastních prostředků na danou akci.

■

Doklady financován/ akce - prosté kopie všech faktur včetně příloh a výpisů z účtu.

■

Doklady o dokončeni/předání díla.

Příklad £, 2: Žádost o změnu Rozhodnutí - rozpočtu akce v roce 2016 - nebude správcem Programu
akceptována v případě, že bude doručena až v roce 20T7.

•

Formuláf Vyúčtováni a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu - pouze v případě
spojeni PZ a ZVA.

Upozornění: Oznámeni a nastalých změnách a žádost o změnu Rozhodnuti nelze nahradí uvedením
odchylek (skutečnost X Rozhodnutí) v Průběžné zprávě nebo Závěrečném vyhodnocení akce.

■

Aktualizovaný Zjednodušený formulář EDS/ISPRQFIN - dosažené hodnoty parametrů,
finanční bilance a údaje o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí.

10.

■

Potvrzeni o provedeni vinkulace pojistného plněnf - v případě, že byl v rámci akce pořízen
movitý a nemovitý majetek a pokud nebylo potvrzení již doloženo v rámci Průběžné zprávy
o realizaci akce. (Formulife).

•

Zpráva o podřu vytvořených čí zachovaných pracovních míst ve spojitosti s realizovanou akcí
a v návazností na udržUelnostprojektu.

■

U stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle
zvláštního právního předpisu.

Výstupy akce (např. vybudovaně sociální zařízení, odpočívadlo, Informační panely, propagační
materiály atd.}, které byty pořízeny, vytvořeny za přispění datace musí být minimálně po dobu 3 let
od termínu ukončení realizace akce stanoveném v platném Rozhodnutí o poskytnutí dotace viditelně
a nesmazatelně označeny Informací o přispění veřejných proštředků na jejich pořízení. Popisky musí
obsahovat logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR a text: že: "Doplňte specifikaci véd (název akce,
výstup akce)" byí(a) pořízen(a)f vytvcřen(a) za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR {v odůvodněných případech se souhlasem správce
Programu stočí pouze logo MMR ČR).

■

Fotodokumentace, ze které je patrné splnění podmínek publicity včetně kopie souhlasu
odboru komunikace MMR ČR o souladu publldty akce s vizuáfní identitou MMR ČR (schváleni
použili loga MMR).

Poznámka: Ofidétnf togo a Logo manuál je k dispozici na adrese hftoJ/www. mmr.cz. Použití loga
MMR ČR včetně uvedeni textu podléhá konečnému písemnému (akceptováno i elektronické)
schválen! odboru komunikace MMR

Poznámka: Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo využít fotodokumentaci H propagačním
účelům programu.

55 Postačí 2je*wdušený forniultf EOS/ISPROF1N.
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Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

Účast v dalších programech

Žadatel předloží jako součást Žádosti v podobě povinné přílohy projektový záměr.
Osnova projektového / Investičního záměru
1.

Sankce za nedodržení podmínek podprogramu

V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly dodrženy
rozhodující projektované parametry včetně terminů uvedených v Rozhodnutí nebo příjemce dotace
jednal v rozporu se Zásadami pro žadatele, nebo Podmínkami podprogramu vystavuje se postihům
podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněně použité peněžní prostředky
státního rozpočtu je přijemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu.

Vstupní analýza
1.1.
zdůvodňující potřebnost
pro cestovní ruch
1.2.

2.

MMR ČR může podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., zahájit Uzeni o odnětí dotace, došlo-li po vydání
Rozhodnuti ke zjištěni, že uvedené údaje (terminy přípravy a realizace akce, projektované parametry
akce, ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů), na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly
neúplné nebo nepravdivé.
Postihy za porušeni rozpočtové kázně budou dále specifikovány v Podmínkách, které jsou nedílnou
součásti Rozhodnuti.
13.

Povinné přílohy k žádosti

3.

PP druhé vlny jsou obligatomi a jejich nedodáni nebo předloženi v jiné než požadované formě a době
má za následek vyloučení akce.

4.

Správce Programu si vyhrazuje právo k dožádání další dokumentace související s akci.

Povinné přílohy první vlna

Povinné přílohy, které musi být přiloženy k Žádosti (první vlna PP):
5.

Formulář žádosti*37 + jednotlivé povinné přílohy dle charakteru žadatele a akce + CD/DVD

30 Obligatoml - závazný, povinný.
37 Přílohou elektronické žádosti (vygeneruje se před tiskem) je i čestné prohlášeni, které podepisuje zástupce
žadatele.
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a

cil

akce

a

očekávaný

přinos

stručný popis současného (vstupního) stavu (problému)
stanoveni místa realizace projektu (kraj)
vazba projektu na národní strategické dokumenty pro oblast cestovního ruchu

1.5.

vazba projektu na region a strategické dokumenty a rozvojové priority kraje

Komplexnost řešeni akce
2.1.

popis plánovaných a realizovaných aktivit Ivčetně marketingu 3-8 %) - zdůvodněni,
konkrétní rozpis Jednotlivých marketingových aktivit

2.2.

provázanosti jednotlivých aktivit

2.3.

komplexnost realizované akce

2.4.

udržitelnost výsledku akce (popis udržitelnosti, rozsahu udržitelných aktivit a zdrojů
na zajištění udržitelnosti)

2.5.

harmonogram akce a jednotlivých aktivit

2.6.

stměný marketingový mix akce
■
■
■
■
■
•
•
■
■

Druhá vlna PP se dokládá po obdrženi písemného vyzváni od správce Programu. Druhou vlnu
PP předkládají pouze žadatelé, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením formálních náležitosti,
hodnocením přijatelnosti, hodnocením kvality akce a byly vybrány pro přiděleni dotace. Dokumenty
budou požadovány také v elektronické podobě na CD nebo DVD dle pokynů správce Programu.

reálnost

1.4.

První vlna PP je nedílnou součásti Žádosti. Žádost včetně první vlny PP musí být předložena
v tištěné formě a elektronicky na CD nebo DVD. Ve vyhotovení musí být mimo projektové
dokumentace všechny PP včetně formuláře Žádosti o poskytnutí dotace v podobě originálu nebo
ověřené kopie.
PP první vlny jsou obligatoml38 a jejich nedodání nebo předložení v jiné než požadované formě
a době má za následek vyloučeni akce ve fázi hodnoceni formálních náležitosti a hodnocení
přijatelnosti akce. Odbor cestovního ruchu MMR může od žadatele vyžádat doplněni formálních
náležitostí žádosti ve lhůtě do 5 dnů od doručeni tohoto vyžádáni.

akce,

1.3.

Povinné přílohy (dále jen PP) se předkládají ve "dvou vlnách":

13.1

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017

A) Projektový / investiční záměr /všechny právní formy žadatelů/

Dotace nesmí být kumulována s podporou zjiných místních, regionálních či vnitrostátních rozpočtů
nebo rozpočtů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů. Zároveň není možné
na akce realizované v rámci podpořeného projektu čerpat podporu poskytnutou Českou centrálou
cestovního ruchu - CzechTourism.
12.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

produkt (stručný popis akce)
distribuce
cena
cílové skupiny
propagace
lidé
„baličky služeb"
tvorba programů
partnerství a spolupráce

Multiplikační efekty akce
3.1.

cíle a přínosy akce

3.2.

přínosy akce na vytvořeni resp. udrženi stálého pracovního místa

3.3.

popis zaměření na cílové skupiny a popis potřeb cílových skupin

3.4.

multiplikační efekty akce

3.5.

další plán rozvoje akce

Zhodnocení efektivity akce
4.1.
Parametry programu38 - přehled parametrů viz kapitola 4
4.2.

Parametry na úrovni projektu32 - přehled parametrů viz samostatná příloha

4.3.

Parametry - výstupy akce (sledované ukazatele realizované akce)

Finanční plán akce
5.1.

náklady akce

5.2.

popis návaznosti rozpočtu na aktivity

5.3.

popis zdrojů a způsob financováni

5.4.

plán průběhu financováni akce (cash-flow)

5.5.
5.6.

podrobný rozpočet akce
popis nákladů rozpočtu (včetně členění nákladů na podporované aktivity a náklady
na marketing - uvedení podrobného položkového rozpočtu) včetně členěni na: vlastni

38 Vybrat povinně minimálně jeden.
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Národní program podpory CR v regionech
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1. výzva 2017

prostředky x prostředky dotace, hmotný a nehmotný majetek, investiční a neinvestiční
majetek
6. Zhodnoceni socioekonomické pfínosnosti akce
6.1.

7.

socioekonomická přinosnost akce (zhodnoceni, metoda slovního popisu či vyčísleni
(např. SROI, ROI, CBA) - celková přinosnost, přinosnost pro cestovní ruch regionu
Obdob! využitelnosti výstupů akce
7.1.
specifikace období využitelnosti
7.2.

B.

využití produktu ke sníženi sezónnosti
analýza rizik akce a pravděpodobnost jejich výskytu

8.2.

9.

popis rizik a systému jejich eliminace (katalog/seznam rizik akce, způsob a zajištěni
eliminace rizik)
Vliv akce na horizontální témata
9.1.

popis kladných a negativních vlivů realizace akce dle jednotlivých aktivit:
■

■
9.2.

k udržitelnému cestovnímu ruchu:
-

jak přispívá akce k ekologicky šetrnému rozvoji

-

jak přispívá akce k posilováni kulturně sociální identity

-

jak přispívá akce ke zvyšováni ekonomické prosperity

I MINISTERSTVO
PRO MlSTNÍ
I ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

(smlouva musi být uzavřena na dobu určitou a tato doba musi pokrýt minimálni dobu udržitelnosti
realizované akce).
V případě že předmětem podnikatelského záměru bude stavba pevně spojená se zemi je žadatel
povinen předložit doklad o vlastnictví, u spoluvlastnictví přiložit zároveň ověřený souhlas
spoluvlastníků, nebo výpis z katastru nemovitosti obsahujfcf zápis práva stavby k předmětu
podnikáni s účinnosti minimálně po dobu udržitelnosti realizace akce nebo platnou nájemní
smlouvu uzavřenou před 1. 1. 2014 (smlouva musí být uzavřena na dobu určitou a tato doba musí
pokrýt minimální dobu udržitelnosti realizované akce).
Poznámka: Pokud se jedná například o rekonstmkci, nebo výstavbu hygienického zázemí, musí být
zřejmé ze snímku pozemkové mapyJeho umlsténl.

Rizika akce
8.1.

yg,
áy

C) Finanční zdraví žadatele /podnikatelské subjekty, NNO, ZSPO, PO, DSO/
Pro posouzeni finančního zdraví žadatele (podnikatel - právnická a fyzická osoba, NNO, ZSPO,
PO, DSO) se předkládají daňová přiznání za 3 poslední účetně uzavřená období - tj. rok 2013, 2014
a 2015 v připadá, že účetní období je shodné s kalendářním rokem. V případě, že účetní obdobi
je stanoveno hospodářským nikoli kalendářním rokem pak se musí jednat o dvě ukončená daňová
období o délce 12 měsíců. Rozhodujíc! je, zda podnikatelský subjekt zahájil činnost nejpozději tak,
aby každé z obou uzavřených účetních období bylo vždy za 12 měsíců.
Žadatel předkládá daňová přiznáni za poslední til uzavřená účetní období kladný, tzn., musí mit
kladný výsledek hospodaření v každém jednotlivém účetním období. U fyzických osob provozujících
podnikatelskou činnost navíc platí, že musi mit kladný daňový základ.

k naplněni principu rovných příležitostí

Podpora hospodářsky slabých regionů (projekt je realizován na území hospodářsky
slabého regionu) - Ano / Ne

10. Výběr a odůvodněni režimu veřejné podpory

Pozn.: Projektový záměr musí poskytnout co nejpřesnější obraz o akci, jejích cílech a výstupech.
Projektový záměr zahrnuje proto u stavebních akci i projektovou dokumentaci (dokumentace
pro stavební povoleni). Podle typu akce, je vhodné dodat i fotografie výchozího stavu či pohledové
nákresy apod. Při tvorbě nástrojů propagace je vhodné předložit návrhy tiskovin, publikace, scénář
televizního nebo rozhlasového pořadu, návrh billboardů apod. Při účasti na veletrzích návrh Stánku,
reklamních poutačů atd.
Tok peněžní hotovosti zahrnuje údaje o termínech vydávání finančních prostředků při realizaci
s uvedením, zda se jedná o vlastní zdroje či dotaci. Rozpočet je nutné rozdělit na jednotlivé části akce
- položkový rozpočet.

Žadatel, účtující v soustavě podvojného účetnictví, dodá k oběma daňovým přiznáním rozvahu
a výsledovku. Žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, předloží výkaz o majetku
a závazcích a výkaz příjmů a výdajů.
Poznámka: Předkládaná daňová pňznánt musí být ověřena příslušným finančním úřadem. Jen razítko
finančního úřadu potvrzující podání daňového přiznáni (pravý homl roh dokumentu) neni dostačující
V případě dokládáni dokumentu ve formě Opisu údajů zDAP DPFO/DPPO za daný rok musí
být příloha ve řbrmě originálu nebo ověřené kopie. Rozvaha a výsledovka pňpadně výkaz o majetku
a závazcích a výkaz příjmů a výdajů musí býtpodepsáno žadatelem nebo ve formě ověřené kopie.
D) Doklady o právni subjektivitě žadatele /podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO. PO, DSO/
Ve všech případech musi jit o originály nebo ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založeni,
zřízeni či vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly (nemůže jit o doklad,
kde žadatel vlastními slovy popisuje, jak vznikl) nebo musi jit o ověřené kopie dokladů, které
na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik subjektu. Doklady nesmi být starší 90 dnů
od data podáni žádosti.

V případě žádosti o dotaci na akci z podporované oblasti „RealizaceArybudování odpočívadel
a hygienického zázemi pro pěší, cyklisty a hendikepované turisty" musí být součástí podnikatelského
záměru i příloha, ze které bude patrné umístění provozovny ve vztahu k dotčené turistické trase.

Žadatel - podnikatel, fyzická osoba - živnostenský list vztahujíc! se k předmětu akce:

B) Doklad o prokázáni vlastnických vztahů - dle charakteru akce /všechny právni formy
žadatelů/

Žadatel - podnikatel, právnická osoba - výpis z veřejného rejstříku a živnostenský list vztahující
se k předmětu akce.

Dokladem o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů se rozum! výpis z katastru
nemovitostí a snímek katastrální mapy s barevným vyznačením staveb a pozemků. Doklady
musi zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčené realizaci akce a nesmi být starší 90 dni
kdatu podáni žádosti. Předkládá se ve formě originálu či ověřené kopie, vydaného příslušným
úřadem. Majetek přijemce včetně pozemků a nemovitostí nesmi být předmětem zástavy (včetně
bankovní záruky).
Jiná práva dokládá žadatel v případě, že neni vlastníkem pozemků či budov souvisejících
s realizaci akce. V tomto případě dokládá výpis z katastru nemovitostí osvědčující „cizí4 vlastnictví
a snímek katastrální mapy s řádným vyznačením všech dotčených pozemků či staveb.

E) Výpisy z Rejstříků trastů /všechny právni formy žadatelů/
Výpis z Rejstříku trastů všech členů statutárních orgánů žadatele ve formě originálu nebo úředně
ověřené kopie, ne starší 90 dnů k datu podán! žádosti. Statutárním orgánem podnikatele - fyzické
osoby - je sám žadatel, u obce starosta/tka popř. mlstostarosta/tka. Všechny osoby, které jsou
uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku jako statutární orgán, musí předložit výpis z Rejstříku trastů.
Doporučuje se zkontrolovat, zda údaje na výpisu z Obchodního rejstříku odpovídají aktuálnímu stavu.
■ Výpis z Rejstříku trestů fyzických osob.
■ Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby - platí pro všechny možné typy příjemců.

Dále dokládá tzv. „jiné právo", které k uvedeným pozemkům či stavbám má. Toto jiné právo
se prokazuje písemným souhlasem vlastníka pozemku nebo stavby s realizaci akce
(na jeho pozemku nebo v jeho objektu), který je stvrzen dalšími doklady dle Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, Díl 5, popř. nájemní smlouvou v případě uzavřeni smlouvy před 1. 1. 2014

29/34

30/34

m

I MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
I ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva Z017

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

F) Shrnuti - stručný popis projektu a jeho vazby na region pro potřeby vydáni stanoviska RSK

L) Formuláře EDS/ISPROFIN /všechny právni formy žadatelů/

Dokládají všichni žadatelé o podporu - doporučený rozsah 2 strany A4.

Vyplněný a podepsaný Zjednodušený formulář*3 (obsahuje ve zjednodušené formě potřebné
formuláře ISPROFIN dle přflohy č. 2 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.) EDS/ISPROFIN MMR k provedení
aktualizace dat o schválené akci, pro kterou byl již vydán dokument „Registrace akce".

G) Souhlas obce, na jejfmž územ! bude umistén parkovací dúm/věž
Dokládá žadatel realizující projekt zaměřený na výstavu parkovacího domu/věže na kola.

M) Podpisový vzor /všechny právni formy žadatelů/

H) Souhlas zastupitelstva obce nebo kraje /obec, PO obce nebo kraje, krajské DS, krajská
odděleni CR/

N) Pravomocné stavební povoleni respektive ohlášeni
veřejnoprávní smlouva /všechny právní formy žadatelů/

Usneseni zastupitelstva obce nebo kraje obsahující souhlas s realizaci akce.
I)

Žadatel předloží podpisový vzor všech statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat.

Zkušenost žadatele - přehled realizovaných projektů

Dokládají všichni žadatelé o podporu - Seznam projektů realizovaných žadatelem od roku 2007.
stručný popis hlavních výstupů projektu.
13.2 Povinné přílohy druhá vlna
Doklady, které je nutné předložit po obdržení písemného oznámení od správce Programu ohledně
výše navržené dotace (druhá vlna PP):
J) Doklady o provedeni zadávacího / výběrového Hzenl /všechny právni formy žadatelů/
Doklady o provedení zadávacího / výběrového řízení na dodavatele akce dle kapitoly 6 Zadávací /
výběrové řízeni (kapitola 6.2) včetně smlouvy o dílo.

stavby

(dle charakteru

akce),

U staveb, které vyžadují stavební povoleni podle zákona 6. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon) ve zněni pozdějších předpisů, dokládá žadatel toto povoleni
s vyznačením nabyti právní moci; jsou -li povolovány jednotlivá stavby souboru staveb samostatně,
předloží žadatel stavební povolení na tyto stavby s vyznačením právní mod. Pokud byla mezi
žadatelem o dotaci a příslušným úřadem uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo
terénních úpravách, která nahradí stavební povolení, předloží žadatel tento dokument.
V případě drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací předloží žadatel buď písemné
sděleni stavebního úřadu, že proti jejich provedeni nemá námitek nebo častné prohlášení o tom,
že byly ohlášeny, ale stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášeni nestanovil, že podléhají stavebnímu
povoleni.
Všechny formy této povinné pňlohy musí být předloženy ve formě originálu nebo ověřené kopie.
Dokumenty týkající se stavby musí být vystaveny na žadatele o dotaci a musí se týkat stavby
vyspecifikované v žádosti o dotaci.

K) Smlouva o vedení účtu
O) Čestné prohlášeni k druhá vlně dokladů'" - obec nebo kraj

Podnikatelský subjekt. NNO. ZSPO. PO DSO
Kopli smlouvy o bankovním účtu, který bude využíván pouze pro tok „vlastních a dotačních"
peněžních prostředků pro financováni akce podpořené v rámci Programu a který bude
existovat minimálně až do doby finančního ukončeni projektu (až do vyplacení závěrečné platby).
Na účtu musí být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků) dodavatelům, které souvisejí
s realizací dotací podpořené akce, tj. veškeré platby podílu přijemce dotace plus u plátců DPH úhrady
DPH celé akce.
Veškeré platby související s akci musi být provedeny bankovním převodem.
Vedle výše uvedeného účtu bude probíhat čerpáni dotace prostřednictvím ČNB.
Obec, kraj
Obec. kraj informuje správce Programu o čísle bankovního účtu vedeného za účelem dotací u ČNB
ve formuláři elektronické žádosti a v Čestném prohlášení k druhé vlně dokladů39. Dále pak předkládá
také kopli smlouvy o bankovním účtu (bude-li odlišný), který bude využíván pro tok „vlastních"
peněžních prostředků obce pro financováni akce podpořené v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu. Na účtu musí být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků)
dodavatelům, které souvisejí s realizaci dotací podpořené akce, tj. veškeré platby podílu přijemce
dotace plus u plátců DPH úhrady DPH celé akce.

P) Případně další doklady stanovené správcem Programu /všechny právní formy žadatelů/

13.3 Seznam povinných příloh
Žadatel - Podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO, PO
Formulář elektronické žádosti
Čestné prohlášení žadatele
Název PP první vlna
Znak PP
A
Projektový / Investiční záměr
Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
B
Finanční zdraví žadatele
C
D
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Výpis z Rejstříků trestů, Výpis z rejstříku
E
trestů právnických osob
Shrnutí - popis projektu a vazby na region
F
G
1

Veškeré platby související s akci musí být provedeny bankovním převodem.
Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být na účtu vedeném u ČNB evidovány
v příslušném roce odděleně, pod příslušným účelovým znakem (UZ) uvedeným v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.

Znak PP
j

K
L
M
w

Formulář Čestného prohlášeni nalezne na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/CestovninJch/Programy- Dotace/.
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41

Souhlas obce
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných
projektů
Název PP druhá vlna
Doklady
o
provedení
zadávacího
/
výběrového řízení včetně smlouvy o dílo
Smlouva o vedeni účtu
Formuláře EDS/ISPROFIN
Podpisový vzor

Součást žádosti o dotaci
Kdy předložit PP
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádosti - samostatná příloha,
není pevnou součásti vazby Žádosti
Předložit se Žádosti pokud je relevantní
Předložit se Žádosti
Kdy předložit PP
Předložit po obdržení písemné výzvy
Předložit po obdržení písemné výzvy
Předložit po obdržení písemné výzvy
Předložit po obdržení písemné výzvy

Formulář EDS/ISPROFIN MMR naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-ce3lovnl-ruch/Cestovniruch/Programy- Dotace/.
Formulář Čestného prohlášení naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cBstovni-ruch/Cestovnlruch/Programy-Dotace/.
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Doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.
^stavební zákon/
Případně další dokladv

Předložit po obdrženi písemné výzvy

F
G
H
i
Znak PP
J
K
L
M
N
0
P

14.
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Přílohy Zásad

Na vyžádáni
Příloha Zásad i.

Žadatel - obec, kraj, krajské oddělení CR

Znak PP
A
B
E

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Formulář elektronické žádosti
Čestné prohlášeni žadatele
Název PP první vlna
Projektový / Investiční záměr
Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z rejstříku
trestů právnických osob
Shrnutí - popis projektu a vazby na region

D
2)
3)
4)
5)

Součást žádosti o dotaci
Kdy předložit PP
Předložit se Žádosti
Předložit se Žádostí
Pfedložit se Žádosti

6)
7)

Předložit se žádosti - samostatná přiloha,
není pevnou součásti vazbv Žádosti
Souhlas zastupitelstva obce
Předložit se Žádosti pokud ie relevantní
Předložit se Žádosti
Souhlas zastupitelstva obce nebo krále
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných Předložit se Žádosti
projektů
Název PP druhá vlna
Kdv předložit PP
Doklady
o
provedeni
zadávacího
/ Předložit po obdrženi písemné výzvy
výběrového řízení včetně smlouvv o dílo
Smlouva o vedeni účtu (CNB)
Předložit po obdržení písemné výzvy
Formuláře EDS/ISPROFIN
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Podpisový vzor
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Doklady dle zákona £. 183/2006 Sb.
Předložit po obdržení písemné výzvy
(stavební zákon)
Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů
Předložit po obdržení písemné výzvy
Připaďně další doklady
Na vyžádáni

V Praze dne:

Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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Název Přílohy
Přehled oprávněných příjemců
Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů
Parametry na úrovni projektů
Doplňujíc! Informace k nařízení o blokových výjimkách
Charakteristika eventů
Výběr režimu veřejné podpory
Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
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1. Základní informace o podprogramu

1.4

1.1

Preferované citové skupiny podprogramu:

Úvod

Informace obsažené v Zásadách pro žadatele Jsou pro předkladatele žádostí závazné. Tyto
Zásady platí pro 1. výzvu 2016.
1.2

•
•
■
•

•

■
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
1.3

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky,
zákon £. 218/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech a o zméné některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve zněni pozdějších předpisů,
zákona č. 215/2004 Sb„ o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpoiy a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni pozdějších předpisů,
vyhláška £. 560/2006 Sb., o účastí státního rozpoáu na financování programů reprodukce
majetku, ve zněni vyhlášky č. 11/2010 Sb.,
pokyn č. R 1-2010 Ministerstva financi k upřesnění postupu Ministerstva financi, správců
programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financováni a vyhodnocováni
programu nebo akce a k provozováni Informačního systému programového financováni,
nařízeni Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použiti článků 107 a 108
Smlouvy o fungováni Evropské unie na podporo de minimls (dále jen .podpora de minlmls")
pro podporo poskytnutou po 30.6.2014 a nařízeni 651/2014 upravující blokovou výjimku.
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v kontextu s ustanoveními § 3051 zákona
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon £. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
zákon č. 126/2000 Sb„ o obcích (obecni zřízeni),
zákon £. 129/2000 Sb„ o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním méstě Praze,
zákon £. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákon £. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejná správé a o zméné nékterých zákonů,
v platném znání (důle jen „zákon o finanční kontrole") a vyhláškou Ministerstva financi
č. 416/2004 Sb.. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb..
zákon č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, ve znénl pozdějších předpisů,
zákon £. 134/2016 Sb„ o zadáváni veřejných zakázek,
zákon č. 563/1991 Sb„ o účetnictví,
interní předpisy MMR související s poskytováním dotaci pouze ze státního rozpočtu.
Cíle podprogramu

•
•
•
•
■
•
•
•
■

děti (do 15 let),

•

rodiny s dětmi,

•

zdravotně handicapovaní - s handicapem mobility, se senzorickým handicapem
(se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem
handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračníml problémy apod.),

•

senioři (osoby starší 60 let).

Akce může být zaměřena ne jednu nebo více výše uvedených cílových skupin.

Právní rámec podprogramu
•

Cílové skupiny
•

Cílem těchto Zásad pro žadatele je poskytnout žadatelům, kteří budou žádat o podporu v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen .Program"), podprogramu
Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury cestovního ruchu, dostatek potřebných Informaci
o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti a realizací
podpořené akce.

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

Zvýšeni povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích ČR mezi domácími
a zahraničními návštěvníky.
Zkvalitněni a rozšířeni produktová nabídky krajských a oblastních destinací cestovního ruchu.
Realizace komplexních komunikačních kampani zaměřených na podporo příjezdů domácích
i zahraničních návštěvníků do regionálních destinaci.
Zlepšeni koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje.
Zefektivnit propagaci kraje a Její provázanost na národní propagaci.
Zkvalitněni strategického rozhodováni v destinacích cestovního ruchu.
Zlepšeni informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinaci cestovního ruchu.
Rozvoj brandingu destinaci.
Podpora zaměstnanosti v regionech.

Akce zaměřené na výše uvedené cílové skupiny budou vrámd hodnoceni kvality akce bodově
zohledněny.
1.5

Vymezení dotačních titulů

Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni kraiu
Tato oblast podpory je zaměřena na podporo činností krajských destinačních společností (nebude
podporován provoz). Krajské destlnačn! společnosti Jsou organizace zaměřené na propagaci kraje
nablízkých trzích (ipříhraničních), koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje,
poskytováni servisu lokálním a oblastním organizacím působícím na územ! kraje, zabezpečenf aktivit
v územ! nepokrytém destlnačnlmi společnostmi a v neposlední řadě i implementaci aktivit
vycházejících z krajských strategických dokumentů, náležících do kompetence krajské DS1.
Mezi hlavni aktivity krajské DS patři definováni tematických produktů kraje, tvorba krajských produktů
cestovního ruchu vycházejících z produktů cestovního ruchu realizovaných místními a oblastními DS
a dalšími subjekty cestovního ruchu na území kraje.
Krajská DS poskytuje podporo subjektům cestovního ruchu působících na území kraje.
Kromě jednotného vizuálního stylu a provázanosti marketingových aktivit se krajská DS zaměřuje
I na jednotnou strukturu Informací o nabídce cestovního ruchu na území kraje, sjednocování datových
skladů a Informačních systémů v rámci kraje a další aktivity podporující jednotnou propagací kraje.
V rámci své agendy se krajská DS zaměřuje taká na propagaci kraje jako destinace pro MÍCE
segment a propagaci kraje Jako vhodné destinace pro tvorbu audiovizuálních děl.
Význam krajská DS spočívá v koordinaci nabídky, provázanosti aktivit realizovaných na území
destinace. Těmito aktivitami krajská DS přispívá k rovnoměrnému rozděleni návštěvnosti do celého
území kraje a prezentaci komplexní nabídky cestovního ruchu kraje, která přispívá ke zvyšování délky
pobytu návštěvníků v kraji.
Dotační titul C. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetáváni nabídky s poptávkou, tedy místa kam
ve skutečnosti návštěvnici cestuji, kde pobývají a kde konzumuji služby cestovního ruchu včetně
služeb navazujících.
Oestinační společnost vykonává určitý servis pro subjekty cestovního rachu působící na územ!
destinace. Destlnačn! společnosti hraji významnou roli v rozvoji regionu, podpoře podnikáni
a zaměstnanosti v destinaci, vybavenosti destinace a dostupnosti služeb.
S ohledem na úzkou vazbu dastinačnl společnosti na region, spolupráci se subjekty cestovního ruchu
v destinaci I blízkost „kontaktu* s návštěvníkem i rezidenty hraji nejvýznamnějšf úlohu destinační
společnosti na mlstn! a oblastní úrovni. To vychází z předpokladu, že subjekt na menším území
má dokonalou znalost o nabídce území, rozvojových prioritách a možnostech daného území,
potřebách subjektů cestovního ruchu i v neposlední řadě potřebách samotných návštěvníků.

' Destinační společnost (dále jen „DS").

3/33

4/33

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním rachu
1. výzva2017

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Destinační společnosti na vyš61 úrovni organizačního uspořádáni (např. krajské a národní) pokrývají
větší uzemni rozlohu a mají tak větší odstup od problémů a potřeb daného územi. Jejich úloha
je spíše zastřešujíc! a koordinační.
Tato oblast podpory bude primárné zaměřena na podpora registrovaných / certiflkovaných místních
a oblastních destinačních společností. Podpora bude zaměřena převážně na řízení rozvoje destinace,
tvorba produktu cestovního ruchu, definováni cílových skupin, realizace marketingových aktivit,
propagace destinace, řizenl toku návštěvnosti v destinaci, výzkumné aktivity, vyhodnocováni efektivity
realizovaných aktivit a další aktivity realizované destlnačníml společnostmi.
1.6

společnost.

registrované / certlfikované lokální a oblastní destinační společnosti.

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.

■

mít sídlo na územi ČR,

•

změnu názvu, sídla organizace, statutárních zástupců či Jiné skutečnosti neprodleně písemně
oznámit správci programu spolu se zasláním ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku, popř. živnostenského listu.

•

je na jeho majetek vyhlášeno insolvenčnl řizenl,
je podnikem v obtížích (či. 1 odst. 4 písm. c) Nařízeni Komise č. 651/2014),

■

je podnikem, na který je vystaven inkasní přikaž (čl. 1 odst. 4 písm. a) Nařízení Komise
č. 651/2014), který nebyl dosud splacen,

•

Je mu povoleno vyrovnáni s věřiteli,

■

je v konkurzu,

•

byl mu zamítnut návrh na prohlášeni konkurzu pro nedostatek majetku,

•

je proti Jeho majetku veden výkon rozhodnuti nebo je v úpadku.

Majetek pořízený z poskytnuté dotace (dlouhodobý majetek3 - hmotný a nehmotný):

Příjemce dotace (žadatel o dotaci) musí:
•

provést výběr dodavatele dle kapitoly č. 6 těchto Zásad pro žadatele.

•

krajské destinační společnosti,
krajské odděleni cestovního rachu v případě, že v kraji nepůsobí krajská destinační

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

postupovat při realizaci akce v souladu se zákony a ostatními právními předpisy,

•

•

Příjemcem dotace může být:

•
’

•

Příjemce dotace nesmi žádat o dotací, pokud ke dni žádosti:

Vymezení příjemců dotace

Dotační titul č. 1 -.
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nakládat s prostředky určenými na realizaci akce hospodárně, účelně a efektivně.
(Hospodárnosti se rozumí takové použití prostředků, které zajisti realizaci akce s co nejnižším
vynaložením prostředků při dodržení odpovidajici kvality; efektivností takové použití
prostředků, které zajistí co nejvyšší přínos (rozsah, kvaHtu apod.) ve srovnání s objemem
prostředků, který byl použit, a účelnosti se rozumi takové použiti prostředků, které zajisti
optimální míra dosaženi cílů.),
mít vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu.
Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Za státní fondy se považuji Státní fond
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní Infrastruktury, Státní fond rozvoje
bydlení. Posečkání státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven nebo státního fondu s úhradou
dlužních závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužných částek vůči těmto institucím
nelze považovat za vypořádáni závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (formou
čestného prohlášení),

•

nesmi být po dobu udržitelnosti (stanovena počtem let4 ode dne ukončeni realizace akce)
zastaven (včetně bankovní záruky), převeden na jiného majitele3 nebo použit na jiné účely
nesouvisející přimo s předkládanou akcí,

•

musí být ve vlastnictví přijemce dotace, který jej zahrne v rámci vedení účetnictví (zákon
č. 563/19B1 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů),

•

musi být pojištěn a pojistné plněni ve výši poskytnuté dotace vinkulováno3 ve prospěch
Ministerstva pro místní rozvoj CR (dále jen „MMR") po dobu udržitelnosti.

•

Z dotace nelze pořizovat použitý majetek.

DoplAujíci ustanoveni:
•

příjemce dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který
je Jíž předmětem zástavy (včetně bankovní záruky),

•

obchodní podíl žadatele/přijemce nesmí být předmětem zástavního práva,
v průběhu jednoho kola výzvy lze každému žadateli poskytnout dotaci pouze na jednu akci
v rámci jednoho dotačního titulu,

■

v případě obce doložit prohlášeni statutárního zástupce obce o zajištění prostředků
na spolufinancování akce a usneseni zastupitelstva obce,

•

•

mit výsledek hospodařeni (všichni žadatelé vyjma obcí, krajů) za poslední tři uzavřená účetní
obdobi kladný tzn., musí mít kladný výsledek hospodařeni v každém jednotlivém účetním
období, Jestliže žadatel vznikl později (po roce 2013), postačí, předloži-li výsledky
hospodařeni za všechna účetní období od svého vzniku (minimálně 1 rok, tj. 12 měsíců).

■

dotace je nepřevoditelná mezi subjekty,

•

dotace nemůže být poskytnuta na akci, která již byla započata (zahájení plnění vyplývající
z uzavřených smluv týkajících se předmětu akce žádosti o dotaci) nebo dokončena před dnem
přijeti žádosti v podatelně MMR,

■

vést o uznatelných i neuznatelných výdajích akce oddělenou účetní evidenci, evidence musi
být uchovávána po dobu 10 let od vydáni Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

•

správce podprogramu si může dodatečně vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci
doplňující vysvětlení, údaje nebo doklady.

•

účetní doklady musí obsahovat veškeré náležitosti dle platného zákona o účetnictví,

•

mit vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizaci akce,

•

v případě podnikatelského subjektu mit oprávnění k podnikatelské činnosti2 vztahujíc!
se k předmětu akce nebo s akcí související,

•

u ostatních žadatelů (vyjma obci a podnikatelských subjektů) Je povinnost doložit zaměření
subjektu na činnost, která je předmětem akce (vymezení činnosti ve stanovách apod.),

2 Předmět podnikáni (obor ttnnosti) vztahující se k předmětu akce může být zahrnut nově.
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3 Popř.: Drobný nehmolný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka
rozhodla, že jej bude účtovat na účtech dlouhodobého majetku.
4 Rok -12 kalendářních měsíců.
6 S výjimkou pfevodu majetku uvedenou v zákoně č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (§ 14a).
° O devinkulac! je nutno požádat správce Programu.

6/33

MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
ROZVOJ ČR
1.7

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

Důležitým faktorem při zpracován! žádosti Je vzájemný soulad cílů akce a čili podprogramu,
respektive čili státní politiky cestovního ruchu. Součásti procesu hodnoceni akce bude mimo Jiné
i posouzeni souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami. Pokud při hodnoceni bude
zjištěn nesoulad mezi podporovanými oblastmi/aktivitami a předloženým záměrem akce, žádost
nepostoupl do dalšf fáze hodnoceni a bude vyřazena.
Výstup akce musi být samostatně provozuschopný, funkčni celek.
Přehled podporovaných oblasti zaměřených na podporu marketingových aktivit v destinacích
a příklady podporovaných aktivit:
Přehled přikladu podporovaných aktivit

Řizenl destinace (1)

Marketingová výzkumy (2)

•

•
■

Tvorba a inovace produktů (3)
•
•

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

•

Podporované oblasti

Podporované oblasti Jsou shodné pro všechny dotační tituly specifikované v kapitole 1.5.

Podporované oblasti

I MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
I ROZVOJ ČR

Tvorba strategických dokumentů destinace.
Tvorba dopadových studii (hodnocení ekonomických, sociálních
a environmentálních dopadů cestovního ruchu; vztahu rezidentů
k návštěvníkům; podklady pro návštěvnický management; monitoring
udržitelného rozvoje).
Vzděláváni a trénink pracovníků DS a dalších aktérů cestovního ruchu
(pracovnici TIC, DS, oddělení / odborů cestovního ruchu při Krajském
úřadě, vzděláváni a školeni průvodců, subjektů cestovního ruchu
včetně jejich zaměstnanců).
Nastaveni KPI's pru vyhodnocováni efektivity činnosti destinačnich
společnosti.
Realizace marketingových šetřeni v oblasti monitoringu návštěvnost)
(profil návštěvníka), šetřeni zdrojových trhů, vnímáni destinace (image,
brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz
konkurence.
Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením
na rozvoj destinace - zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost
s fungováním a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšeni nabídky
CR apod.
Realizace mystery-shoppingu' u poskytovatelů služeb cestovního
ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.
Akié cestovního ruchu (realizace évenlů regionálního charakteru ve spolupráci s oblastní / lokální DS). Vztah realizovaných akci
k nabídce destinace a akce musí být primárně zaměřené na
návštěvníky cestovního ruchu (nebudou podporovány akce zaměřené
primárně na rezidenty destinace - např. společenské - kulturní akce,
atd.) Podpořená eventy budou hodnoceny dle metodiky a kritérii
pro posuzováni kvality eventů využívanou agenturou CzechTourism.
Tematické a regionální produkty (vč. zapojeni regionální producentů
do nabídky destinace).
Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk karet, SW aplikace
pro administraci turistických karet, čtečka karet, atd.)

Strategie brandingu (definováni hodnot destinace, na kterých značka
stoji, návrh značky a jejího umisťováni), vztah k národní destinační
značce,
kterou
spravuje
agentura
CzechTourism
(www.brand.czechtourlsm.cz).
• Architektura značek (koncept provázáni hlavní značky destinace
s ostatními značkami nabídky - oblastní a lokální destinace,
marketingová produkty,...).
Branding destinace (4)
■ Fotobanky/imageová videa - včetně SW aplikaci pro uchování, správu
a distribuci. Budou předkládány v rámci ZVA a monitorovacích zpráv
v době udržitelnosti k využiti pro aktivity MMR i agentury CzechTourism
(podmínkou je ošetřeni licenčních práv pro 3. strany).
•
Suvenýry/propagační předměty (vztah k destinaci /respektuje kultuměhistorická nebo přírodní specifika/, respektive vztah k regionálním
produktům destinace).
■ Provázáni wěbových portálů; budováni společných datových skladů
(např. propojeni krajského webu s. oblastními a lokálními weby).
Distribuce produktů cestovního
■ Projekty distribuce informaci mezi národní, regionální a lokální úrovni
ruchu (5)
destinaci cestovního ruchu.
■ Monitoring efektivity distribuce.
• Komunikační kampaně (vč, videospotů).
■ Ediční činnost (tiskoviny - mapy, letáky,...).
•
PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s bloggery).
• Webové stránky (modernizace wěbových portálů - redeslgn, nové
funkcionality, přizpůsobeni specifickým cílovým skupinám programu).
• Mobilní aplikace.
Komunikace (6)
• Přímý marketing vč. CRM / on-line marketing / marketingový informační
systém.
■
B2B marketing - účast na akcfch (veletrhy, workshopy, roadshow).
Nutná koordinace s agenturou CzechTourism tam, kde je dostupné
zahraniční zastoupeni.
•
Sociální média.
• Projekty partnerství mezi DS a klíčovými marketingovými partnery
Marketingová partnerství (7)
(soukromé I veřejné subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat
vnímáni značky destinace (např. realizace workshopů).
Výše uvedený přehíed podporovaných aktivit uvádí příklady. Konečné slovo ohledně uznateinosťi
a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mít hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Uznatelné
mohou být i další výše neuvedené aktivity, které budou mit dopad na naplňováni cílů podprogramu
a programu, respektive přeneseně naplňováni cílů Koncepce státní politiky cestovního ruchu.
Poznámka:
V rámci programu nebudou podporovány aktivity financované z jiných dotačnich titulů. Např.: nebudou
podporovány aktivity realizované v rámci území pod ochranou Nátura 2000 a zvláště chráněných
územi (ZCHÚ mj. zajišťují v souladu s vnitrostátními předpisy legislativní ochranu EVL8 zařazených
na evropský seznam), které jsou podporované v rámci OP ŽP.
Nebudou podporovány aktivity zaměřené na zajištěni udržitelnosti výstupů projektů realizovaných
prostřednictvím Jiných dotačních titulů (doloženo výpisem realizovaných projektů a čestným
prohlášením).______________________ _________________________________________
Doplňující podmínky:
•

' Technika výzkumu tíhu, kvality služeb, péče □ zákazníky pomoci speciálně vyškolených pozorovatelů, kteří
navenek hraji roli běžného zákazníka a přitom monitonjf a hodnotí úroveň fimny podle předem
stanoveného scénáře či projektu, a to zejména ve vztahu k zákazníkům.
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Podprogram je určen pro omezenou skupinu příjemců registrované / certiflkované místní,
oblastní a krajské destinační společnosti, případně krajské oddělení cestovního ruchu.
Podmínkou předložení projektu je splněni registrace a následné certifikace na MMR.
Registrace bude spuštěna v roce 2018. Podmínkou registrace bude doloženi strategických

8 Evropsky významná lokalita (dále jen .EVL").
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•

•

■

dokumentů a předloženi dokladu o certifikaci krajské DS v rámci ČSKS, případné dokladu
prokazujícího vstupu žadatele do ČSKS (poznámka: zapojení do ČSKS se netýká krajských
oddélení cestovního rachu).
Certifikace bude spuštěna nejdříve od roku 2018. Spuštěni certifikace bude předcházet
dokončení metodik, jejichž implementace bude podmínkou pro udělení certifikace.
Na posuzování podmínek certifikace se bude podílet i agentura CzechTourism.
MMR dlouhodobě usiluje o provázanost a srovnatelnost certtfikačnich schémat pro oblast
kvality cestovního rachu. Z tohoto důvodu musí být podpora regionálních produktů realizována
ve spoluprácí s Asociací regionálních značek, případně koordinátorem značky v regionu.
U projektů zaměřených na mapování přístupnosti pro hendikepované, respektive tvorbu
produktů pro hendikepované návštěvníky (přístupnost objektů, prostředků hromadné dopravy
i parků, zahrad a stezek) využiti Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů
a Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování přístupnosti staveb:
o

•
•
•
•

■

Zásady pro žadatele
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htto://www.ores barierv.cz/cz/maoovanl-barierovosti/metndika.

Realizace projektů max. 2 roky (N+1). nejdéle však do 12/2018 pro výzvu roku 2017.
Poskytování relevantních získaných dat MMR (např. o návštěvnosti).
V oblasti vzdělávání místních průvodců bude uvedena podmínka nastavenf vzdělávání
průvodců ve spolupráci s Asociaci průvodců.
V připadá využit cizojazyčných mutací v rámci zpracováni výstupů projektu, případně
propagace projektu by jazykové mutace měly vycházet z převažující struktury návštěvnosti
regionu (např. TOP 5 přenocování v regionu / kraji).
U projektů udržttelnost9 3 - 5 let (tj. 36 - 60 měsíců) v závislosti na struktura a rozsah
podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER (konkrétní doba
udržitelnosti bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
ROZVOJ ČR
1.9 Podprogram a veřejná podpora

Vymezení programu ve vztahu k veřejné podpoře:
Princip veřejné podpory:
■
•

•

«
•

•

1.8 Forma a výše dotace, finanční rozsah akce
Podpora je poskytována formou systémové dotace (dále jen dotace) na realizací vybraných akci.
Na podpora není právní nárok. Zamítnutí je konečné. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno
jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Přiznáni dotace v daném rozpočtovém roce
nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších letech. Dotaci lze vyčerpat i před
profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
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•

Podpora poskytnutá v rámci Programu primárně nezakládá veřejnou podpora (nenaplňuje
všechny 4 znaky veřejné podpory).
Projekty, u kterých nelze prokázat, že nezakládají veřejnou podpora, nebo lze předpokládat
ekonomické využití výstupu, bude podpora poskytnuta na principu .de minimis*, případně
s využitím .nové blokové výjimky /NBV/“ (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašuji určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.). Režim opatření veřejné podpory v oblasti
NBV bude nahlášen Jako .program*.
U projektů, které budou mit dopad na jednu podporovanou aktivitu, bude režim veřejné
podpory vybrán dle charakteru dané aktivity. V případě, že projekt bude mit dopad na více
podporovaných aktivit a nebude možné definovat jeden zastřešující režim veřejné podpory,
bude podpora poskytnuta dle pravidla de minlmls. Bude na žadateli, aby zvážil, zda upraví
záměr projektu (např. vyjme některou z plánovaných aktivit), aby naplnil podmínky některé
z nových blokových výjimek nebo se rozhodl, že bude projekt realizovat v plném rozsahu
v režimu de minimis.
Součástí výzvy budou informační materiály k jednotlivým možným principům veřejné podpory
včetně definovaných podmínek pro jejich využití.
Zvoleni vhodného režimu11 veřejné podpory je v odpovědnosti žadatele, respektive přijemce
podpory. Součástí žádosti o dotaci bude i příloha, ve které žadatel popíše odůvodnění
vybraného režimu veřejné podpory.
V připadá úspěšného splněni hodnoceni formálních náležitostí, přijatelnosti, kvality projektu
a poskytnuti dotace bude podpora příjemci zaevidována do relevantního registra veřejné
podpory (registr de minlmls, případně přehledu poskytnutých NBV).
Upozornění: v případě využití jakéhokoli výše uvedeného režimu veřejné podpory může
dotace činit maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. V případě využiti
blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou kategorii podpory
dle GBER, avšak max. 50 %.

Finanční rozsah akce

1.9.1

Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmi překročit níže stanovené výše:

V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude
kompatibilní s pravidlem de minlmls.

•

Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč.

•

Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč.

Projekt je samostatný celek. Celkové náklady / výdaje projektu se rovnají celkovým uznatelným
výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmi být zahrnuty neuznatelné náklady /
výdaje.
Uznatelné / způsobilé náklady nesmi vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce
na projektu či činnosti nesmi být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu10.
Výše dotace
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce,
zbytek tvoři vlastní zdroje žadatele.
V případě využití blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou
kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 %.

" Udržitelnost - doba, po kterou musí příjemce doiace udržet výsledky projektu. K udržení výsledků projektu
se přijemce podpory zavazuje v Rozhodnuti o poskytnuti dotace resp. Podmínkách čerpáni dotace. Hlavni
výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné / užlvatelné podobě po dobu tři - pěti let od dne ukončeni
realizace akce. Naplňováni a udrženi hodnot výstupů může být předmětem kontrol. Pil nesplnění povinnosti
udržitelnosti může být žadatel vyzván k vrácení dotace nebo její části.
10 Zahájeni prací viz definice čl. 2 odst. 23 Nařízeni komise č. 651/2014 (dále jen .GBER*).
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De minimis

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) neni považována za veřejnou podpora,
protože nenaplňuje znaky definice veřejné podpory - neovlivňuje obchod a nenarušuje hospodářskou
soutěž mezi členskými státy Evropské unie.
Předpisy
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použiti článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podpora de minlmls, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 352/1
dne 24.12.2013.
Jednomu podnikateli nesmi být za jakákoliv tň po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora
přesahujíc! v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví
silniční dopravy 100 000 EUR. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis získaným podnikateli
spojenými s příjemcem podpory (článek 3 Nařízení Komise č. 1407/2013). Výše maximální podpory
se uplatni nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora
poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU. Nová podpora
de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou
příjemce obdržel v rozhodném období daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových
let, nepřesáhne výše uvedené limity. Pokud příjemce během rozhodného období tři let takovou
podpora získal, musi být při poskytnuti nové podpory de minimis zachován strop ve výši
200 000 €. Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné drahý podpor.
11 Správce Programu však může stanovit režim vhodnější.
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Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky
platný ke dni poskytnuti podpory de minimis.
Za den poskytnuti podpory de minimis je považován den, kdy bylo vystaveno Rozhodnuti
o poskytnuti dotace.
1.9.Z

Nová bloková výjimka

Nová bloková výjimka byla přijata formou nařízení Evropská komise s přímou aplikovatelnosti
v členských státech EU (nařízeni číslo 651/2014). Nová bloková výjimka (dále jen „NBV*) byla piljata
dne 21. 5. 2014 a vstoupila v platnost od 1. 7. 2014. Platnost NBV konči 31.12. 2020. NBV umožňuje
poskytovat veřejné podpory bez notifikace Evropskou komisi, urychluje tak proces poskytnuti dotace.
Předpokladem je, že určité veřejné podpory jsou ze zákona slučitelné s vnitřním trhem.
Bloková výjimka obsahuje obecné a zvláitnf podmínky pro Jejf aplikaci. Obecné musí být
napínány vždy, zvláštni podmínky se váži k jednotlivým kategoriím veřejné podpory.
■

Blokovou výjimku lze použit pouze na transparentní veřejnou podporu (článek 5 NBV).

■

Blokovou výjimku je možné použit pouze na veřejnou podporu, která má motivační účinek
(článek 6 NBV).

•

Veřejná podpora podle NBV musí dodržovat maximální intenzitu veřejné podpory stanovenou
pro danou kategorii. Veřejná podpora může být počítána pouze ze způsobilých nákladů, které
jsou stanoveny v jednotlivých kategoriích podpory.

•

Výše veřejné podpory se odviji od způsobilých nákladů, která jsou definovány pro jednotlivé
kategorie veřejných podpor a stanovené intenzity veřejné podpory.

Kategorie veřejných podpor v rámci NBV (aplikovatelné v Programu)
1.

Regionální veřejná podpora (článek 14) - max. intenzita podpory v ČR je max. 25 % /
lze navýšit o 20 pb u malých podniků / lze navýšit o 10 pb u středních podniků (v závislosti
na Mapě regionální podpory).

2.

Veřejná podpora malých a středních podniků ve formd investiční podpory, provozní
podpory a přístupu malých a středních podniků k financováni - intenzita v rámci ČI. 17
kategorie je max. 20 % / rámci čl. 18 až 20 je 50%.

3.

Veřejná podpora na vzděláváni (článek 31)-intenzita podpory v ČR je max. 50 %.

4.

Veřejná podpora kultury a zachováni kulturního dědictví (článek 53) - intenzita
podpory pro daný program je max. 50 % a současně výše podpory je max. 1 mil. EUR.

5.

Veřejná podpora na podpory audiovizuálních děl (článek 54) - max. intenzita podpory
je 50%

6.

Veřejná podpora na sportovní a multlfunkční rekreační Infrastrukturu (investiční podpora)
(článek 55) - intenzita podpory pro daný program je max. 50 % a současně výše podpory
je max. 1 mil. EUR.

7.

Veřejná podpora na lokální infrastrukturu (článek 56) - výše podpory nesmi přesáhnout
výši rozdílu mezi způsobilými náklady'2 a provozním ziskem z investice, avšak pro daný
program nesmí výše podpory přesáhnout max. 50 % z celkových uznatelných výdajů
akce*15.
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Poznámka:
S ohledem na omezenou výši alokace je max. výše dotace stanovena na max. 50 % z celkových
způsobilých výdajů akce / projektu. V připadá využiti GBER bude max. výše dotace odpovídat
max. intenzitám podpory pro vybrané kategorie, případně dle dosaženi max. 50 % celkových
uznatelných výdajů akce:
•
■
•

u článků 14,17,18,31 a 54 platí Intenzita uvedená dle GBER,
u článku 55 došlo k omezení max. Intenzity na 50 % celkových uznatelných výdajů akce platí zde podmínka programu,
u článku 56 a 57 je max. výše podpory stanovena rozdílem mezi způsobilými náklady
a provozním ziskem z investice avšak max. do částky odpovídající max. 50 % celkovým
uznatelných výdajů akce.

V případě, že dle využitého režimu GBER má žadatel nárok na větši podlí dotace než 50 %, obdrži
dotaci pouze do výše max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce. V případě, že dle využitého
režimu GBER má žadatel nárok na nlžši podlí alokace než uvedených 50 %, obdrží výši dotace dle
podmínek GBER. zvyšuje se mu tak podíl vlastního spolufinancováni.
Doplňující Informace ke kategoriím NBV aplikovaným v rámci Programu viz samostatná příloha
zásad.
Aktuální informace k veřejné podpoře (de minlmls, nové blokové výjimky, a další) naleznete
na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
htto://www.uohs.cz/cs/vereina-Dodpora.html

V případě využiti režimu blokových výjimek bude v rámci hodnoceni projektu posuzován soulad
projektu s obecnými i zvláštními podmínkami využiti blokových výjimek. V případě, že předložený
projekt nenaplní podmínky pro využiti režimu blokových výjimek dle nařízeni, bude projekt realizován
na principu de minimis. Pokud žadatel bude mit vyčerpaný limit podpory de minimis nebude dotace
na projekt poskytnuta.
1.10 Doba a místo realizace akce
Doba realizace je omezena tak, že akce. která je spolufinancovaná v rámci podprogramu, musi
být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce (tzn. akce vybraná v roce 2016 musí
být dokončena nejpozději do konce roku 2017).
•

Počátkem realizace akce se rozum! den zahájeni plněni uvedený v platné dodavatelsko
odběratelské smlouvě podepsané smluvními stranami.

•

Dokončením realizace akce se rozum! protokol o předánf/převzeti díla podepsaný všemi
smluvními stranami. U stavebních akci nabiti právni mod kolaudačního rozhodnuti.

•

Finančním dokončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené
s realizaci akce (z dotačních I „vlastních" zdrojů).

•

Místem realizace akce se rozumi místo fyzické realizace akce.

Příjemce dotace je vázán k dodržováni všech s Programem souvisejících předpisů, je povinen
archivovat veškerou dokumentaci 10 let od ukončeni realizace akce.
Přfjemce dotace je povinen užívat majetek pořizený s přispěním dotace a zajistit udržitelnost
vytvořeného díla minimálně 3 - 5 let od data ukončeni realizace akce stanoveného
v Rozhodnuti o poskytnuti dotace.
1.11 Uznatelné výdaje

12 Způsobilé náklady dle nařízeni o blokových výjimkách (651/2014): článek 56 Investiční podpora na místní
infrastrukturu, odstavec 5 „Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného maletku.".
15 V případě, že rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude menši než 50 % celkových
uznatelných výdajů projektu, žadatel obdrž! podporu dle vypočteného rozdílu. V připadá, že rozdíl mezi
způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude větši než 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
pak žadatel obdrží podporo ve výši max 50 % z celkových uznatelných výdajů akce.
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Podmínkou pro určeni uznatelnosti výdajů je jejich přimá souvislost s předloženou akci a čili
programu. Příjemce dotace musi prokázat nutnost každého jednotlivého vynaloženého výdaje
pro realizaci akce. Uznatelnými budou ty výdaje, které vzniknou po dni vydáni Rozhodnutí
mínlstra/yně pro místní rozvoj o návrhu dotaci v rámci dotačního programu.
Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) neni uznatelným nákladem pro její plátce.
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Plátce DPH (účastník Program v, který může uplatnit odpočet DPH na vstupu) uvádí částky v rozpočtu
akce a formuléRcb ÍSPROFIN bez DPH. NepJátcí DPH uvádí částky v rozpočtu a formulářích
ÍSPROFIN včetně dan§ z přidané hodnoty.

■

NPPCRR 2017-I. výzva

■

název podprogramu

Uznatelná / způsobilé náklady nesní vzniknout pfed podáním projektové žádosti Práce
na projektu čl činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu14.

■

(p\ný název žadatele

■

název akce / projektu

Mezi neuznatelné náklady akce patří provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojištění,
odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštěni apod.), projektová dokumentace, stavební
dozor, správa webu, nákup pozemků, popř. <J«lšf dře charakteru akce z rozhodnutí správce
Programu.

“

pořadové číslo žádostí (vygenerováno v el. Žádosti)

•

Kraj ČR za který Je žádost podána! kraj realizace

•

-NEOTVlRATIir

Zálohy na provedení prací a dodávek se dodavatelům podpořených akcí v rámci Programu
neposkytuji
V rámci Programu nabudou podporovány aktivity, které jsou podporovány prostřednictvím operačních
programu spolufinancovaných EU. Žadatel v ráma čestného prohlášeni potvrdí, že aktivity projektu,
respektive výdaje nejsou součástí jiného projektu realizovaného žadatelem.
Marketingové výstupy z akce. která t>y?a podpořena dotací (propagační materiály, vod.), nesmi
sloužit ke komerčním účelům, tf. Jsou „neprodejné1.

_________________

Žádosti lze předkládat osobně do podatelny MMR nebo posílat poštou Příjem žádosti probíhá
v pracovní dny od 8:00 - do 18:00 hod., od x. 10. 2016 do 06. 01.2017 do 16:00 hod. Žádosti, které
budou doručeny později, nebudou přijely k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele
(platí i pn> žádostí zastínili poštou).
Orientační harmonogram výzvy
Výzva

Bližší podrobnosti k uznatelným a neznatelným výdajů viz příloha Zásad i. 2: Příklady
uznatelných a neuznatetných výdajů.
V případ# využití režimu Nokových výjimek musí být uznatelné náklady v souladu * obecnými
i zvláštními podmínkami pro využiti Jednotlivých kategorií blokových výjimek dle nařízeni.

2. Žádost o poskytnutí dotace a harmonogram výzvy
2.1

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost je nutno předložit ve v5ecl> níže požadovaných formách:
1) v tlačné (formulář žádosti včetně příloh) v Jednom pare (originál)
2) elektronicky formulář Žádosti včetně příloh • každá jadnolílvá příloha a dokument max. vefikost

5 Mb.
3) elektronicky na CD nebo DVD

xx.x.2016-06.01.2017

Výzva - příjem žádostí na podatelně

01.12.20Í6-06.01,2017 <16:00 hod)

Registrace a hodnocení žádosti

08.01.2017-16.04.2017

„Druhá vlna"

duben - červenec 2017

Podepisováni Rozhoriiutí o poskytnutí dotace
(smfirv)

od května 2017

Předloženi faktur k proplácení dotace

max. 25.11.2017

Průběžné zpráva, resp. Závěrečné vyhodnocení
akce

leden 2018

Závěrečné vyhodnocení akce

do 31.1.2010 (max.)

^

Elektronický formulář Žédoeti Je umfatěn na internetové adrese: htto://www3.mmr.cz/zad. Žadatel
o dotaci vyplní nejprve elektronický formulář Žádosti, nahraje povinné přílohy a poté z tohoto
elektronického formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne a předloží spolu
s povinnými přílohami Žádosti ve stanovené formě a terminu.

2.3 Konzultace
Kontaktním místem, kam je možno adresoval doiazy. Je odbor cestovního ruchu na adrese:
Na Přikopá 3,110 15 Praha 1.
Kontaktní osoby:

|

Kontaktní ódaj:

Výčet povinných příloh Je uveden na kond těchto Zásad pro žadatele kapitola 13.
Vlastni obálkft/krabice aa žádosti musí obsahovat Žádost včetně povinných příloh
v 1 vyhotovení (originál) v nerozebíratelném provedení (knižní, kroužková, spirálová nebo
tepelná vazba) a elektronickou verzi na přiroženém CD nebo DVD.
Poznámka; žádostí sní Jiná dokumentace se Žadatelům nevrac/,í
2.2

Žadatelé mohou klást své dotazy nejpozdšjl do 22.12.2016.

Termín, místo a způsob podáni žádosti

Vlastní obáfka/krablce musí být fádně zalepena (zabalena, svázána) s přetopením spoje samolepkou
s podpisem, případně i razítkem žadateíe přes spoj. Na obálce musi být uvedeno:
Ministerstvo pro místní rozvoj CR
Odbor cestovního ruchu
Oddálení administrace národních programů v CR
Staroměstské náméBtl 6
110 15 Praha 1

Zahájení přeci viz definice ťl. 2 odst 23 Nařízeni komise 6. Q51/2D14 (déle jen .GB£R‘>.
'* V odůvodněných případech může být udělena výjimka na wác*nf projektově dokumentace (samostatná
přííoha).
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3.

Hodnocení a výběr akci

3.1 Hodnocení předložených akcí
Hodnoceni projektů bude předcházet tzv, nultá fáze hodnocení, respektive získání stanoviska1ř kraje
vydávaného předsedou Pracovní skujrfny*17 *RSK1* pro cestovní ruch (stanoviska budou vypracována
jednotfvýmf členy PS a Anální stanovisko podepište předseda PS). V procesu vydání stanoviska
se bude posuzovat eoulad předloženého projektu se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami
v oblastí cestovního ruchu daného kraje.
15 Netýká se ofclaatl podpory: podpora narfr&gtonátaích aktivtl, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR.
17 Pracovní skupina (děle také .PS“).
1J Regionální stálá konřeronc® (dále jen .RSK1).
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Popis procesu získáni stanoviska: Po ukoníenl přijmu žádosti na MMR, dojde k roztříděni projektů
dle místa realizace (dle jednotlivých krajů). Následně budou projekty, respektive přílohy projektu
.shrnuti projektu a popis vazby projektu na kraj" v elektronické podobě zaslány na sekretariáty RSK
k vydání stanoviska kraje. Následně sekretariáty RSK zašlou na MMR vydaná stanoviska, případně
přehled projektů, kterým stanovisko nebylo vydáno s odůvodněním.
Projekty, které obdrží stanovisko, budou zařazeny do dalši fáze hodnoceni. Projekty, které stanovisko
neobdrží, budou z dalši fáze hodnoceni vyřazeny.
Hodnoceni předložených akci bude probíhat na základě stanovených hodnotících kritérii, a to ve dvou
fázích. Předmětem první fáze hodnoceni bude kontrola formy předložené žádosti, jejich formálních
náležitosti (administrativní soulad) a přijatelnost akce (soulad s podporovanými aktivitami).
Kritéria pro hodnoceni přijatelnosti:
•

Akce / projekt je v souladu s podporovanými oblastmi a aktivitami.

•

Akce / projekt je v souladu s clil programu a podprogramu.

•

Akce / projekt splňuje základní podmínky a požadavky dle Zásad pro žadatele (finanční rámec
akce, výše požadované podpory).

•

Žadatel je držitelem 1. stupně certifikátu ČSKS (tam, kde je to relevantní).

•

Akce / projekt Je hospodárná, prostředky budou vynaloženy účelně a efektivně (splněni
zásady 3E'9).

•

Akce nepodporuje výstavbu nových ubytovacích a stravovacích zařízeni.

•

Akce / projekt Je realizován v územní působnosti žadatele (na územi příslušného kraje,
turistické oblasti či lokality).

•

Akce / projekt zahrnuje povinný marketing výstupů ve výši 3 - 8 % (u relevantních projektů).

•

Projekt využívá metodiky MMR k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb a vyhlášky
MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užíváni staveb.•2019
(v případě, že je projekt cílený na osoby s hendikepem) (pro stavební účely),
respektive Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů a Pracovní skupiny
pro jednotnou metodiku mapováni přístupnosti staveb (marketingové účely, mapováni
přístupnosti i tvorby produktů pro hendikepované návštěvníky, atd.).

■

Stanovisko kraje zpracované prostřednictvím Pracovní skupiny RSK pro cestovní ruch
(u dotačního titulu .Marketingové aktivity na oblastni a lokální úrovni").
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•

Je prokázáno finanční zdrávi žadatele, (žadatel podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO,
PO).

•

Je doloženo kladné vyjádřeni zastupitelstva obce nebo kraje s realizaci a financováním akce
ve formě usneseni zastupitelstva (žadatel obec, kraj, krajské odděleni CR).

•

V případě využiti režimu NBV - soulad projektu s obecnými a zvláštními podmínkami
pro využiti jednotlivých kategorii NBV.

Výše uvedená kritéria budou hodnocena odpověďmi ano - splněno/ne - nesplněno. Nesplnění těchto
kritérii (byť jen jednoho z nich) má za následek vyloučeni akce z dalši fáze hodnoceni. Správce
programu může od žadatele vyžádat doplněni formálních náležitosti žádosti. Lhůta pro doloženi
doplňujících dokumentů je stanovena na 3 pracovní dny ode dne doručeni žádosti o doplněni
podkladů žadateli.
V případě využiti režimu blokových výjimek bude v rámci hodnoceni formálních náležitosti posuzován
soulad s obecnými a zvláštními podmínkami pro využiti jednotlivých kategorii blokových výjimek
dle nařízeni. V případě, že projekt nebude v souladu s nařízením, bude projekt realizován v režimu
de minimis. Pokud žadatel bude mit vyčerpaný limit pro podporu de minimis nebude dotace na projekt
poskytnuta.
U akci, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitosti a přijatelnosti, bude provedeno
hodnoceni kvality akce na základě hodnotících kritérii stanovených správcem Programu.

Kritéria pro hodnoceni formálnfch náležitosti:
■

Žádost včetně
a na CD/DVD.

příloh

byla

podána

v tištěné formě

v jednom

•

V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, včetně všech části čestného prohlášeni,
které je přílohou formuláře žádosti.

■

Jsou doloženy všechny povinné přílohy.

■

Povinné přílohy obsahově splňují požadované náležitosti a jsou předloženy v podobě originálu
nebo ověřené kopie.

■

Žádost Je podepsána statutárním zástupcem žadatele.

•

Žadatel splňuje charakter přijemce dotace u příslušného podprogramu.

•

Akce bude realizována na území České republiky.

vyhotoveni

(originál)

19 Hospodárnost: takové použiti veřejných prostředků k zajištěni stanovených cílů, s co nejnlžšlm vynaložením
těchto prostředků, a to pň dodrženi odpovídajíc! kvality realizovaných výstupů: účelnost: lakové použiti veřejných
prostředků, které zajisti optimální míru dosaženi cílů pň realizaci akce; efektivnost: jedná se o taková použiti
veřejných prostředků, kterými se dosáhne nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu realizovaných výstupů
ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plněni.
20 Dokládá se čestným prohlášením.
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3.2

Hodnotíc! kritéria akce

íS"

2. Finanční a ekonomické
hodnoceni projektu
2.1 Finanční rozvaha projektu

1. Kvalita akce
1.1. Význam řašené problematiky

1.2. Čile projektu

1.3. Kvalita navrženého řešeni

1.4 Komplexnost předloženého
projektu
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1. výzva 2017
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max. 21
bodů
max. 15
bodů

max. 57
bodů
max. 8 bodů

max. 11
bodů

max. 8 bodů

max. 27
bodů

Je řešená problematika popsána Jasně,
srozumitelně a správně?
Řešená problematika má vazbu na čile
programu?

3
2

Závažnost řešené problematiky v kontextu
problémů a podmínek v destinaci?

3

Jsou cíle reálné, dosažitelné a odpovídají
situaci v destinaci?

3

Jsou cite projektu provázány s cíli
podprogramu a NPPCRR 2016 - 2020?

3

Jsou cíle projektu provázány s parametry
a indikátory výstupu a výsledku vybrané
podporované oblasti podprogramu?

3

Je cil kvantifikován a měřitelný?

2

Je předložený rozpočet piiměřený
obsahové náplni a rozsahu projektu?

5

Je předložený rozpočet projektu
přehledný a dostatečně podrobný?
Je předložený rozpočet projektu
srozumitelný a obsahuje věcnou
správnost?

5

2.2 Finanční rozvaha marketingu
výstupů projektu

max. 3 body

Je předložen a naplánován dostatečně
podrobný rozpočet marketingu projektu?

3

2.3 Socioekonomická přinosnost
projektu

max. 3 body

Je prokázána socioekonomická
přinosnost projektu?

3

3. Jaké je období využitelnosti
realizovaného záměru
3.1 Specifikace období využitelnosti
projektu (mimosezúna, sezóna, po
celý rok)

max. 4 body
max. 4 body

Jak projekt působ! na eliminaci
sezónnosti?

4. Horizontální kritéria projektu

Kvalita zpracováni projektu?

4

Využíváni inovativnlch postupů?

2

Je projekt zaměřen na jasně vymezené
pilové skupiny návštěvníků, jež jsou v
souladu se zněním výzvy
a podprogramu?

2

V navrhovaném řešení dochází ke
spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu
uvnitř destinace (území DS) nebo s
hierarchicky vyšší úrovni organizace
cestovního ruchu (s CzT nebo krajskými
DS)

10

Jsou vydefinovány konkrétní aktivity, které
vedou k dosaženi cíle (cílů)?

5

Je každá aktivita logicky zdůvodněna?

5

4.1 Projekt má pozitivní vliv na
udržitelný rozvoj cestovního ruchu
(ekonomický, sociální a
environmentální pilíř)

4.2 Výstupy projektu nejsou
diskriminační, podporuji princip
rovných příležitost!

Je výčet aktivit podle hodnotitele úplný?

2

Jsou popsány zdroje (lidské, materiální,
finanční) potřebné k realizaci projektu?

5

5. Podpora hospodářsky
problémového regionu

1.5 Realizace projektu přispěje
k tvorbě nových, případně zachováni
stávajících pracovních míst

max. 3 bodů

Jaký typ pracovního místa vytváří výstup
projektu?

3

5.1 Projekt bude realizován v regionu
s def. Hospodářsky problémového
regionu

1.6 Výsledky projektu jsou
dlouhodobě udržitelné

max. 3 body

Je popsána udržitelnost projektu?

3

6. Specifická kritérium - vazba
projektu na národní a regionální
strategické dokumenty a region

1.7 Jsou zohledněna možná rizika

max. 5 bodů

Existuje analýza rizik (v předepsané
struktuře) a kalkulace pravděpodobnosti
výskytu rizik?

5

Projekt má vazbu na region a strategické
dokumenty, respektive rozvojové priority
kraje.
Projekt má vazbu na národní strategické
dokumenty pro oblast cestovního ruchu.

Celkem
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5

4

max. 12
bodů
max. 6 bodů

max. 6 body

Pilsplvá projekt k ekologicky šetrnému
rozvoji?

2

Přispívá projekt k posilováni kulturně
sociální identity?

2

Pilsplvá projekt ke zvyšování ekonomické
prosperity?

2

Výstupy projektu jsou nediskriminační?

1

Výstupy projektu zajišťuji princip rovných
příležitosti?

i

Podporuje projekt specifické cílové
skupiny, zejména hendikepované
návštěvníky?

4

max. 3 body
max. 3 body

Je projekt realizován v regionu s definici
Hospodářsky problémového regionu?

3

Max. 6 bodů

Max. 3 body

Max. 2 body

max. 110

Realizovaný projekt má vazbu na region a
strategické dokumenty, respektive rozvojové
priority kraje.
Realizovaný projekt má vazbu na národní
strategické dokumenty v oblasti cestovního
ruchu (Koncepce státní politiky cestovního
mohu CR 2014 - 2020 a Marketingová
Koncepce cestovního ruchu ČR 2013 - 2020).

3

2

max. 110
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|

[

bodů

3.3 Výběr akcí
Projekty budou hodnoceny dvěma externími hodnotiteli vybranými z extern! databáze hodnotitelů
MMR.
Hodnocení kvality akce bude provedeno dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledek hodnocení bude
stanoven průměrem výsledků hodnocení od obou hodnotitelů.
V případě rozdílu bodového hodnoceni nad 20 bodů bude provedeno hodnoceni třetím hodnotitelem,
arbitrem. Výsledné hodnoceni bude stanoveno na základě průměru od všech tři hodnotitelů
(2 hodnotitelé a arbitr).
Po bodovém ohodnocení akci bude vypracována zpráva, ve které bude uveden seznam hodnocených
akci včetně uvedené výše získaných bodů. Zpráva bude předložena výběrové komisí Národního
programu podpory cestovního ruchu (dále Jen .Výběrová komise'), kterou jmenuje ministr/yně
pro mlstni rozvoj. Výběrová komise doporuč! mlnistrovi/yni pro mlstni rozvoj akce vhodné k obdrženi
dotace, seznam náhradních akcí a předloží seznam akci navržených k vyřazeni. Ministr/yně pro mistnl
rozvoj na základě předloženého seznamu vydá rozhodnuti, ve kterém schválí výši navržené dotace
vybraným žadatelům.
Rozsah údaiů bude uveřejněn dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Žadatelům, kteři budou vybráni k přidělení dotace, a náhradníkům bude zaslán dopis oznamující tuto
skutečnost.
Žadatelé, jejichž akce budou vybrány pro poskytnuti dotace, budou zároveň vyzváni k doplněni
žádosti o doklady tzv. druhé vlny. Doklady tzv. druhé vlny budou muset být správci Programu
předloženy v Jim stanoveném terminu.
Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělenim, že jejich akce nebyla doporučena
k přiděleni dotace, popř. že byla vyřazena z důvodu formální nepřijatelnosti.

4. Hodnocení efektivity a účelnosti akce
Žadatel musi sledovat efektivitu a účelnost realizovaných akci. Efektivita a účelnost se dokládá
prostřednictvím sledováni parametrů a indikátorů programu a parametrů a indikátorů projektů.
Přehled parametrů programu:

Počet podpořených wěbových portálů
Počet podpořených produktů / počet Inovovaných a počet nově
vytvořených produktů cestovního ruchu
Počet marketingových aktivit na podporu nabídky produktů od lokálních
producentů
Počet akcí realizovaných na podporu a propagaci produktů cestovního
ruchu včetně lokálních produktů
Počet realizovaných komplexních kampani

počet
počet
počet
počet
počet

Počet nově uzavřených partnerských smluv

počet

Počet podpořených kooperativních marketingových aktivit

počet

min. 25 wěbových
portálů
min. 30 produktů
min. 15
marketingových aktivit
min. 40 akci
min. 150 komplexních
kampani
min. 47 partnerských
smluv
min. 25 kooperativních
marketingových aktivit
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min. 30 strategických
dokumentů a
dopadových studií
min. 15
počet
Počet realizovaných výběrových šetřeni / výzkumů.
marketingových
šetření
min. 25 podpořených
počet
Počet podpořených značek destinaci.
značek destinaci
min. 30 nových /
Počet nových / udržených pracovních misi**
udržených pracovních
počet
mist
* Bude sledováno před zahájením před zahájením realizace projektu (návštěvnost webu před modernizaci /
rozšířením) a po dokončení realizace projektu / akce v rámci ZVA a u relevantních projektů v době udržitelnosti.
** Bude sledováno v rámci ZVA a zpráv o udržitelnosti akce (zdroj informaci přijemce podpory).
Počet podpořených strategických dokumentů a dopadových studii

počet

Žadatel musi povinně zvolit min. jeden parametr programu relevantní k zaměřeni projektu.
Žadatel musf povinně zvolit min. jeden parametr projektu relevantní k zaměřeni projektu. Přehled
parametrů na úrovni projektu viz samostatná příloha.
U relevantních projektů bude pHjemce poskytovat MMR údaje o využiti podpořené infrastruktury
(počet cestujících podpořenými prostředky udržitelné dopravy, počet návštěvníků podpořené
expozice, atd.) - v rámci ZVA a Zpráv o udržitelnosti projektu.
5. Rozhodné dokumenty a financování akce
5.1

Registrace akce

Pro akce vybraných uchazečů, které budou rozhodnutím ministra/yně navrženy k přidělení dotace,
bude správcem Programu v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu
na financováni programů reprodukce majetku ve zněni vyhlášky č. 11/2010 Sb.. a metodickým
pokynem MF CR č. R 1-2010 (dále jen vyhláška MF ČR č. 560/2006 Sb.) vystaven dokument
Registrace akce21. Žadatelé, kteři obdrži dokument Registrace akce, budou vyzváni k doloženi
doplňujících dokladů. Tyto doklady budou muset být předloženy ve stanoveném terminu (bude
stanoveno v dopise doručeném spolu s Registraci akce).
V připadá, kdy je potřeba z opodstatněných důvodů provést změnu v projektovém záměru v době před
vystavením Rozhodnutí o poskytnuti dotace má žadatel o dotaci povinnost uvažovanou změnu
konzultovat se správcem Programu. Změny podléhají schválení správcem Programu. Výběrové řizenl
na dodavatele musi obsahovat a reflektovat záměr tak, jak byl uveden v žádosti o dotaci popř.
v rozsahu změn určených či schválených správcem Programu. Náklady uvedené v žádosti
(projektovém záměru) nesmi být překročeny (v opodstatněných případech pouze se souhlasem
správce Programu).
5.2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnuti o poskytnuti dotace (dále jen .Rozhodnuti*) bude vystaveno příjemci dotace v souladu
s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., po kontrola zaslaných doplňujicich dokladů. Ze strany přijemce
dotace pak dojde k podpisu závazných Podmínek čeipáni dotace, které jsou nedílnou součásti
Rozhodnuti. Rozhodnuti obsahuje schválenou výši dotace, celkové náklady akce, závazné ukazatele
akce (projektované parametry), harmonogram a podmínky.
Při realizaci podpořené akce je příjemce dotace povinen proflnancovat pódii vlastních zdrojů, který
je stanoven v Rozhodnuti o poskytnuti dotace v řádku .Vlastni zdroje účastníka programu'.
Profinancováním se rozumí to, že příslušná částka bude dodavatelem vyfakturována a příjemcem
dotace dodavateli uhrazena. Dotaci lze vyčerpat i před profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Plátce DPH platí celou DPH vždy z vlastních zdrojů.

21 Data v ním obsažená charakterizuji akci tak, jak byfa předložena v žádosti (možná technická úprava správcem programu),
a výši navržená dotace.
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Údaje v Rozhodnuti Jsou závazné. Dojde-Jl v průběhu realizace akce z vážných důvodů
ke zméné původné schválených parametrů akce, terminů a Tínancl uvedených v Rozhodnuti,
příjemce dotace Je povinen tuto skutečnost vždy oznámit správci Programu. Zároveň
Je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnutí včetně aové-aktuálně vyplněného
Zjednodušeného formuláře EDS/ISPROFIN {farmuíář vychází z formulářů stanovených vyhláškou
MF ČR č. 560/2006 Sb,) a to v píaemné formě včetně řádného zdůvodnění. Změna Rozhodnuli
může být vystavena Jen v případě, že byla správci Programu žádost o změnu doručena
v průběhu původně schváleného termínu realizace akce. Případnou změnu schváleného
rozpočtu akce Je možné pmvést pouze v průběhu roku, kterého se navrhovaná změna
v rozpočtu týká._____________
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Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
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MINISTERSTVO
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Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby naho zakázky rva stavební
práce.
Veřejnou zakázkou na dodávky Je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nobo
ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce
3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytováni Jiných činnosti,
než uvedených v odstavci 3.
VefeJnoo zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem Je
a) poskytnuti Čtonostl uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
pro účdy veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen
"Jtevnl slovník jednotného klasifikačního systému"),

Přijemce dotace Je zároveň povinen nahlásit a požádat o schváíení správce Programu
1 v případě jakýchkoliv datlích změn a úprav dotované akce.

b) zhotovení stavby, nebo

Upozornění: Oznámení o nastalých změnách b žádost o změnu Rozhodnuli nelze nahradit uvedením
odchylek (skutečnost X Rozhodnutí) v Závěrečném vyhodnocení akce.

c) poskytnuti souvisejících projektových činností, pokud Jsou zadávány společně se stavebními
pracemi podlá písmene a) nebo b).

5.3

Čerpání dotace

čerpání dotace bude probíhal v průběhu realizace akce v roce poskytnutí dotace na základě
vystaveného Pokynu k platbě. Financování Programu bude probíhat prostřednictvím ČNB.___________
Příjemce dotace - obec: Finanční prostředky poskytnuté formou dotace budou Čerpány a musí být
evidovány v příslušném roce odděleně, pod určeným účelovým znakem (UZ) uvedeným
na Rozhodnutí o poskytnuti dotace.
Cató akce uiuaí být realizována dodavatelským způsobem (výběr všech dodavatelů musí být proveden
dle poKyníi uvedených v kepltote 6 Zásad). Čerpáni doiace probíhá prostřednictvím faktur dodavatele
(DPH u pláíců DPH musi být placena z vlastních zdrojů).

Slavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný
cetek, který Je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu
na právní formu spolupráce maži zadavatelem e dodavatelem se za veřejnou zakázku r>a stavební
práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídajíc! požadavkům stanoveným zadavatelem, pflčemž
zs odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.
Druhy veřejných zakázek v programu
Druh VZ

Rozpětí v Kč (nedosahuje max. hodnoty)

Přímá objednávka

0 - 99.699 KČ bez DPH

Uplatňovat zádržnó v rémd financování programu neni dovoleno.

Zakázka maíé hodnoty č. í

100.000 - 009.999 Kč bez OPH

Poslední faktura k proplacení dotace musí být správci Programu zaslána dle pokynu, který
příjemce dotace obdrží po vydáni Rozhodnutí (předpoklad 25. 11.2016).

Zakázka malé hodnoty 6. ir

5.4

Financování dotované akce

Podlimitní

5 základních pravidel:
Nadlimitní
1---------

2) platba pouze bankovním převodem pres účel22 *určený pra fhancování akca,

5 706 000 - XX Kč bez DPH - dodávky a služby

1

Typy zadavatelů

platby pouze v Kč,

A. Zadavatelé, kteří nejsou zadavateli db zákona o zadávání veřejných zakázek (nejsou
veřejným a dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - „nezadavatelé".

4) je-li příjemce dotace pfátcem DPH, nesmí DPH hradil z dotace,
5) dotace ir»U6f být čerpána v souladu $ Rozhodnutím o poskytnuli doiace (investiční,
neinvestiční bilance),

B. Zadavatelé, kteří Jsou zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek (jsou veřejným
nebo dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - „zadavatelé"

6) dodrženi bilance dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace (pláli I pro vlastní zdroja).
6.

2.000.000 - 5.708.000 Kč bez DPH - dodávky a služby
B.GOO.ODO _ 142.668.000 Kč bez DPH - stavby

1) nejsou dovaleny zálohové faklury a platby,

3)

1.000.000 - t.999.999 Kč bez DPH - dodávkya sliržby
1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby

Druhy zadávání veřejných zakázek dis typu zadavatelů
Druh VZ

Zadávací / výběrová řížooí

V této kapitola je uvedeno vymezení zakázek remízovaných v rámci zadávacích řízení (remízovaných
dle ZZVZr) a vrámd výběrových řízení (realizovaných dJa interního metodického pokynu24).
Metodický pokyn pro zadávací a výběrová řízení }e v příloze Zásad C. 7.
Zadavatel Je povinen pň zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházeni,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.
22 VSfchni příjemci doteče mimo obce a kraje (podnftateísfcý subjekt, NNO, ZSPO, ato.) musí mit samostatný účet
pro účely dotace - dotační 1 vtestní prostředky,
^Zákonem d. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dáte jen „ZZVZ').
Podrobněji vřz Metodický pokyn zadáváni zakázek v rámci NPPCRR pro období 2016-2020.
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5.

Nadlimitní

■

Musí být uveden účet - bankovní spojeni dodavatele.

•

Musi mit povinné náležitosti smlouvy (předmět plněni, termín plněni, datum splatnosti, cena
bez DPH, cena včetně DPH, harmonogram fakturace, identifikační číslo projektu - vazba
na projekt, atd.).

Užiti poskytnuté dotace včetně plněni závazných údajů a parametrů akce (Rozhodnuti o poskytnuti
dotace) podléhá kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy a územních
finančních orgánů.

•

Nesmi se jednat o rámcovou objednávku.

Příjemce dotace se zavazuje vyhovět požadavkům viech kontrol v rámci podprogramu. Ve fázi
realizace i udržitelnosti projektu může být průběh implementace projektu kontrolován ze strany
MMR, finančních úřadů, NKÚ, MF, ÚOHS, případně i Policii ČR, a dalšími oprávněnými
subjekty.

Podrobnosti k jednotlivým zakázkám v Programu
PHmá objednávka (A. nezadavatelé / B. zadavatelé)
■

2.

7. Kontrola

Dle ZZVZ

Kontrolní činnost poskytovatele dotace a její vymezení pň čerpáni zdrojů státního rozpočtu v rámci
Programu bude vykonávána v souladu se zákonem č. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
v platném zněni (dále jen .zákon o finanční kontrole") a vyhláškou Ministerstva financi č. 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném zněni a interními předpisy MMR o řidiči kontrolní činnosti a výkonu
veřejnosprávnich kontrol.

6.1
1.

Dle ZZVZ

Přímá objednávka musí být oboustranně potvrzená.

Zakázka malá hodnoty č. I (A. nezadavatelé /B. zadavatelé)
•

•

U zakázky, která nedosahuje hodnoty 1.000.000 Kč bez DPH je zadavatel povinen oslovit
min. 3 potenciální uchazeče (musi se Jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované
plněni).
Lhůta pro předkládáni nabídek musi být min. 10 pracovních dni.

V rámci realizace Národního programu podpory cestovního ruchu se kontroly členi do tří základních
druhů - předběžná, průběžná a následná.
Výše uvedené kontroly mohou probíhat buď Jako plánované nebo jako namátkové, a to ve formě
administrativní kontroly nebo formou fyzické kontroly na mfstě u přijemce dotace.

3. Zakázka malé hodnoty č. II (A. nezadavatelé / B. zadavatelé)

4.
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Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

•

U zakázek malého rozsahu zadavatel musi vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

8. Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce /
Zpráva o udržitelnosti akce

•

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovit min. 3 potenciální uchazeče (musí
se jednat o uchazeče, kteři jsou schopni dodat požadované plněni).

•

Lhůta pro předkládáni nabídek musi být min. 10 pracovních dni.

Pňjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce a Závěrečné
vyhodnoceni akce. V pňpadě, že akce bude dokončena (fyzicky i finančně) ve stejném roce, kdy bylo
rozhodnuto o uděleni dotace, lze Průběžnou zprávu i Závěrečné vyhodnocení akce sloučit a předložit
pouze Závěrečné vyhodnoceni akce. Žádná ze zpráv nenahrazuje žádost o změnu Rozhodnuti.

Podlimitní veřejná zakázka (A. nezadavatelé)

8.1

■

Platí pro subjekty, které nejsou zadavatelem dle ZZVZ, zadavatelé dle ZZVZ postupuji dle
zákona.•

•

U podllmltnich veřejných zakázek zadavatel musí vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

Průběžná zpráva o realizaci akce (dále jen „Průběžná zpráva") se vztahuje k roku, ve kterém bylo
rozhodnuto o pňdělenl dotace ze státního rozpočtu. Pňjemce dotace zašle správci Programu
Průběžnou zprávu nejpozdějl do konce ledna roku následujícího po roce pfiznán! dotace.

Průběžná zpráva o realizaci akce

■

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovit min. 5 potenciálních uchazečů
(musi se jednat o uchazeče, kteři jsou schopni dodat požadované plněni).

Zpráva bude obsahovat doklady poskytující informace o plněni závazných ukazatelů stanovených
v Rozhodnuti, Podmínkách i vlastni žádosti (tj. současný stav akce, terminy plnění, dosaženi
projektovaných parametrů s konkrétními výsledky apod.), výhled realizace v roce 2016, případně
fotodokumentaci.

■

Lhůta pro předkládáni nabídek musi být min. 15 pracovních dni.

Předběžný výčet požadovaných dokladů:
•

6.2

Doklady k výběrovému / zadávacímu řízeni předkládané správci programu

Doloženi výběru dodavatelů správci programu.
Po uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem předložit správci Programu níže uvedené
dokumenty (tzv. doklady druhé vlny):

Průběžná zpráva o realizaci dotovaná akce (formulář Průběžná zpráva) - obsahuje: údaje
o akci, údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy, finanční údaje o akci, parametry akce, popis plněni
aktivit, popis problémů spojených s realizací,

Přílohy průběžné zprávy o realizaci akce:
•

Soupiska dokladů o dodrženi podmínek čerpáni prostředků ze státního rozpočtu v roce
2016 a případná vynaloženi vlastních prostředků na danou akci,

•

Doklady financováni akce
pro financováni akce,

1.

Formulář se základními údaji o zvoleném řizenl.

2.

Kopii výzvy na podáni nabídek uveřejněné na portálu zadavatele nebo na elektronickém
nástroji, případně I písemnou výzvu zadavatele k předloženi nabfdky na realizaci akce včetně
všech příloh.

■

Doklady o dokončenf/přsdáni dila,

3.

Nabídku vítězného zájemce na základě výzvy (včetně přiloh - náviti smlouvy o dilo atp.).

•

Formulář Vyúčtováni a finanční vypořádáni prostředků státního rozpočtu na financováni
akce,

•

Potvrzeni o provedeni vinkulace pojistného plněni v pňpadě, že byl v rámci akce pořízen
movitý a nemovitý majetek.

4.

Doklady o splněni kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele.

5.

Zprávu o posouzeni a hodnoceni nabídek.

6.

Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

23/33

-

prosté

kopie

výpisů

z bankovního

účtu, využívaného

24/33

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
rozvoj ča

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ructiu
1. výzva 2017

Výie uvedený výčet může být dle potřeby doplněn.

MINISTERSTVO
7-* I PRO MÍSTNÍ
^
ROZVOJ ČR
Předběžný výčet požadovaných dokladů:

8.2 Závěrečné vyhodnocení akce

•

Příjemce dotace předkládá správd Programu Závěrečné vyhodnocení akce. Vyhodnocení bude
obsahoval doklady poskytující informace o plnění závazných ukazatelů stanovených v Rozhodnutí,
Podmínkách i vlastní žádosti (tj. současný stav akce, termíny plnění, dosažení projektovaných
parametrů s konkrétními výsledky apod.) a fotodokumentaci. Zpráva podává informaci o akci jako
celku- od;začátku at do ukončení.

Zpráva o průběhu maifract dotované akce (formulář Závěrečné vyhodnocení akce) obsahuje: úcty* o akci, údaje o přQemcf a zhotov(Uli ZVA, finanční údaje, parametry
akce, pop/s realizované čisti, popis tyláténf marketingu, popis problémů).

Přílohy Zprávy o průběhu realizace dotované akce;
*

Soupiska dokladů a dodrženi podmínek čerpáni prostředků ze elitního rozpočtu v roce
2019 a vynaloženi vlastních prostřed ků na danou *kd,

■

Doklady financováni akce - prosté kopie všech faktur včetně příloh a výpisů z účtu,

■

Doklady o dokončení/předánf díla,

■

Formulář Vyúčtován) a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu - pouze v případě
spojeníPZ a ZVA.

■

Aktualizovaný Zjednodušený formulář ED$/l$PROFiN - dosažené hodnoty perametrů,
finanční bilance a údaje o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí,

*

Potvrzení o proveden/ vinkulace pojistného plnění - v případě, že byl v rámci akce pořízen
movitý a nemovitý majetek a pokud nebylo potvrzení již doloženo u rámci Průběžné zprávy
o realizaci akce. (Fomwíéfo),

■

Zpráva o počtu vytvořených či zachovaných pracovních míst va spojitosti s reůtzovanou akcí
a v návaznosti na udržitelnost projektu,

*

u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle
zvláštního právního předpisu,

*

Fotodokumentace, ze které je patrně splnění podmínek puWIcíty včetně kopie souhlasu
odboru komunikace MMR CR o souladu publkátyakce s vizuální Identitou MMR CR (schváleni
použití loga MMR).
Poznámka: Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo využít fotodokumentaci k propagačním
účafúm programu.

Pňjemce dotace zašle Závěrečné vyhodnocení akce správci Programu nejpozdějl ve Ihůtě
do 1 měsíce od dokončení realizace akce, nejpozdšjí však v termínu stanoveném v Rozhodnuti
o poskytnutí dotace (Předloženi dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni akce-ukončení).
8.3

Zpráva o udržitelnosti akce (formulář Zpráva o udržitelnosti akce) - obsahuje: údaje o akci,
údaje o přljemd a zhotoviteli zprávy, finanční údaj© o akci. parametry akce. věcnou část zprávy
- údaje dle re/evantnosti ve vztahu kakd (popis za|ětění udržítarnosti, zhodnoceni přínosů,
využitelnost výstupů, statistické údaje), přehled kontrol na místě včetně výsledků.
•

Přílohy Zprávy o udrSteíno&tf: např. fotodokumentace.

9. Změny v rozpočtu a změny závazných parametrů schválené akce

Předběžný výčet požadovaných dokumentů:
*
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Zprávy o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti akce (dále jen *ZlíA“) se zpracovává za každý rok povinné minimální
udržitelnosti akce. Příjemce doteče zašle správci Programu ZUA rejpozdějí do konce ledna daného
roku.
Příkiaď. MsnímáSn) termín ukončení realizace akce např. 30. 4. 2017. UdrUt&nost fa stanovena na 2 roky
od ukončeni realizace akce ((J. 3x12 měsíců} - do 30. 4. 2020. ZUA bude předkládáno v lednu 2018 za období
1. 4.2017-31. 12. 2017, v lednu 2019 za období 1. 1. 2016 -31.1. 2018, v lednu 2020 za Období 1. 1. 2019 31.12. 2013 a do 31. 1. 2021 za období minimálně t 1. - 30. 4. 2020 popř. dále.*

Dojde-fl v průběhu realizace akce ze závažných důvodů ke změně původně schválených parametrů
akce uvedených v Rozhodnuti (rozpočet projektované parametry akce. termíny realizace apod.),
příjemce dotace Je povinen tuto skutečnost vždy neprodleně oznámit správd Programu. Zároveň
je povinen zastat žádoei o změnu Rozhodnuti včetně nově vyplněných formulářů55 (příloha č. 2
k vyhlášce č, 300/2008 Sb.) v písemné formě včetně řádného zdůwxftiění. Změnu může příjemce
dotace provósl až po obdržení kladného písemného vyjádření cd správce Programu. Žádosti o změnu
Rozhodnutí může být vyhověno jen v případě, že byla správci Programu doručena v průběhu původně
schváleného terminu realizace akce v dostatečném předstihu před termínem ukončeni akce.
Případnou změnu schváleného rozpočtu akce je možná provést pouze v průběhu roku. kterého
se navrhovaná změna v rozpočtu týká.
Příklad č, 1: Nelze akceptovat žádost o .změnu Rozhodnutí, která byte správci Programu doručena
v listopadu 2017, přičemž akce měla být dle závazných pframstni akce uvedených v Rozhodnuti
dokončena do kcnce záň 2017.
Příklad £. 2: Žádost o změnu Rozhodnutí - rozpočtu akce v roce 2016 ■ nebude správcem Programu
akceptována v případě, že bude doručena až v roce 2017.
Upozorněni: Oznámení o nastalých změnách a žádost o změnu Rozhodnutí nelze nahradil uvedením
odchylek (skutečnost X Rozhodnutí) v Průběžné zprávě nebo Závěrečném vyhodnoceni akce.
10.

Publicita

Výstupy akce (např. kampaně, eventy, Informační panely, propagační materiály atd ), které byty
pořízeny, vytvořeny za přispěni dotace musí být minimálně po dobu retevanfoí udržitelnosti akce
viditelně a nesmazatelně označeny informaci q přispění veřejných prostředků na jejich pořízení.
Popisky musi obsahovat logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR a text: že: "Dópmtc spedftkad věci
(název akce, výstup akce/1 byl(a) poÍ1zer(ay vytvořen (a) za přispění prastfedkú státního rozpočtu
České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj CR (v odůvodněných případech
se souhlasem správce Programu stačí pouze logo MMR ČR čt modifikace textu).
Po2ňámkai Ofídétní fcga a Logo manuál Je k dispozici na adreso http-J/www.mmr.cz. Použití loga
MMR ČR včetně uvedení textu podtěhá konečněnu^fsemnému (akceptováno t elektronické)
schválení odboru komunikace MMR
11.

Účast v dalších programech

Dotace nesmi být kumulována s podporou z Jiných místních, regionálních & vnitrostátních rozpočtů
nebo rozpočtů Evropské míře za účelem pokryli týchž způsobilých nákladu. Zároveň neni možné
na akce realizované v rámci podpořeného projektu čerpat podpora poskytnutou Českou centrálou
cestovního ruchu - CzechTourism.

12.

Sankce za nedodržení podmínek podprogramu

V případě, že dotace nebyla použila k účelu, ne který byte poskytnuta, případně nebyly dodrženy
rozhodující projektované parametry včetně terminů uvedených v Rozhodnutí nebo příjemce dotace
jednal v rozpora se Zásadami pro žadatele, nebo Podmínkami podprogramu vystavuje se postihům
podle § 44 zákona 6. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

* Pa stačí Zjednodušený farmu far EDS/ISPROFIN.
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2.4.

zákonů (rozpočtová pravidla) ve zn6nl pozdějších předpisů. Neoprávněně použité peněžní prostředky
státního rozpočtu je přijemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu.
MMR ČR může podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., zahájit řízeni o odnětí dotace, došlo-li po vydáni
Rozhodnuti ke zjištěni, že uvedené údaje (terminy přípravy a realizace akce, projektované parametry
akce, ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů), na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly
neúplné nebo nepravdivé.

udržitelnost výsledku akce (popis udržitelnosti, rozsahu udržitelných aktivit a zdrojů
na zajištěni udržitelnosti) je li relevantní.

2.5.

harmonogram akce a Jednotlivých aktivit

2.6.

stručný marketingový mix akce
• produkt (stručný popis akce)

Postihy za porušeni rozpočtové kázně budou dále specifikovány v Podmínkách, které jsou nedílnou
součásti Rozhodnuti.

13.

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy (dále jen PP) se předkládají ve "dvou vlnách":
První vina PP je nedílnou součásti Žádosti. Žádost včetně první vlny PP musi být předložena
v tištěné formě a elektronicky na CD nebo DVD. Ve vyhotoveni musí být mimo projektové
dokumentace všechny PP včetně formuláře Žádosti o poskytnuti dotace v podobě originálu nebo
ověřené kopie.
PP první vlny jsou obligatoml26 a jejich nedodáni nebo předloženi v jiné než požadované formě
a době má za následek vyloučeni akce ve fázi hodnoceni formálních náležitostí a hodnoceni
přijatelnosti akce. Odbor cestovního ruchu MMR může od žadatele vyžádat doplněni formálních
náležitosti žádosti ve Ihůtě do 5 dnů od doručeni tohoto vyžádáni.
Druhá vlna PP se dokládá po obdrženi písemného vyzvání od správce Programu. Druhou vlnu
PP předkládají pouze žadatelé, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením formálních náležitosti,
hodnocením píijatelnosti, hodnocením kvality akce a byly vybrány pro přiděleni dotace. Dokumenty
budou požadovány také v elektronické podobě na CD nebo DVD dle pokynů správce Programu.
PP druhé vlny jsou obligatoml a jejich nedodáni nebo předloženi v jiné než požadované formě a době
má za následek vyloučeni akce.

3.

5.

13.1 Povinné přílohy první vlna
Povinné přílohy, které musí být přiloženy k Žádosti (první vlna PP):
Formulář žádosti27 + jednotlivé povinné přílohy dle charakteru žadatele a akce + CD/DVD

Vstupní analýza
zdůvodňující potřebnost
pro cestovní ruch

1.2.

stručný popis současného (vstupního) stavu (problému)

1.3.

2.

akce,

reálnost

a

cil

akce

a

cena
cílové skupiny
propagace
lidé
.baličky služeb*
tvorba programů
partnerství a spolupráce

3.1.
3.2.

čile a přínosy akce
přínosy akce na vytvořeni resp. udrženi stálého pracovního mista

3.3.

popis zaměřeni na cílové skupiny a popis potřeb cílových skupin

3.4.

multiplikačni efekty akce

3.5.

dalši plán rozvoje akce

4.2.

Parametry na úrovni projektu21 - přehled parametrů viz samostatná příloha

4.3.

Parametry - výstupy akce (sledované ukazatele realizované akce)

Finanční plán akce
5.1.

náklady akce

5.2.

popis návaznosti rozpočtu na aktivity

5.3.

popis zdrojů a způsob financováni

5.4.

plán průběhu financováni akce (cash-flow)

5.5.
5.6.

podrobný rozpočet akce
popis nákladů rozpočtu (včetně členěni nákladů na podporované aktivity a náklady
na marketing - podrobný položkový rozpočet) včetně členěni na: vlastní prostředky x
prostředky dotace, hmotný a nehmotný majetek, investiční a neinvestiční majetek

6. Zhodnoceni socioekonomické přinosnost! akce
6.1.
socioekonomická přinosnost akce (zhodnoceni, metoda slovního popisu či vyčísleni
(např. SROI, ROI, CBA) - celková přinosnost, přinosnost pro cestovní ruch regionu

Osnova projektového / Investičního záměru

1.1.

distribuce

•
•
■
■
•
•
•

Multiplikačni efekty akce

A) Projektový / investiční záměr /všechny právni formy žadatelů/

1.

■

4. Zhodnoceni efektivity akce
4.1.
Parametry programu26 - přehled parametrů viz kapitola 4

Správce Programu sl vyhrazuje právo k dožádáni dalši dokumentace související s akci.

Žadatel předloží jako součást Žádosti v podobě povinné přílohy projektový záměr.
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očekávaný

přínos

8.

stanoveni mista realizace projektu (kraj)

1.4.

vazba projektu na národnf strategické dokumenty pro oblast cestovního ruchu

1.5.

vazba projektu na region a strategické dokumenty a rozvojové priority kraje

7.

Obdob! využitelnosti výstupů akce
7.1.

specifikace obdob! využitelnosti

7.2.

využiti produktu ke sníženi sezénnosti

Rizika akce
8.1.
analýza rizik akce a pravděpodobnost jejich výskytu
8.2.

Komplexnost řešeni akce
2.1.

popis plánovaných a realizovaných aktivit - zdůvodněni, konkrétní rozpis jednotlivých
aktivit

2.2.

provázanosti jednotlivých aktivit

2.3.

komplexnost realizované akce

9.

popis rizik a systému jejich eliminace (katalog/seznam rizik akce, způsob a zajištěni
eliminace rizik)

Vliv akce na horizontální témata
9.1.
Popis kladných a negativních vlivů realizace akce dle jednotlivých aktivit:
•

26 Obligatoml - závazný, povinný.
27 Přílohou elektronické žádosti (vygeneruje se před tiskem) je i čestné prohlášeni, které podepisuje zástupce
žadatele.
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k udržitelnému cestovnímu ruchu:
-

jak přispívá akce k ekologicky šetrnému rozvoji

-

jak přispívá akce k posilováni kulturně sociální identity

26 Vybrat povinně minimálně jeden.
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jak přispívá akce ke zvyšováni ekonomické prosperity

k naplněni principu rovných příležitosti

Podpora hospodářsky slabých regionů (projekt je realizován na územi hospodářsky
slabého regionu) - Ano / Ne

10. Výběr a odůvodněni režimu veřejné podpory
Pozn.: Projektový záměr musi poskytnout co nejpřesnějšl obraz o akci, jejich cílech a výstupech.
Podle typu akce je vhodné dodat i fotografie výchozího stavu čl pohledové nákresy apod. Při tvorbě
nástrojů propagace je vhodné předložit návrhy tiskovin, publikace, scénář televizního nebo
rozhlasového pořadu, návrh billboardů apod. Při účasti na veletrzích návrh slánku, reklamních
poutačů atd.
Tok peněžní hotovosti zahrnuje údaje o terminech vydáváni finančních prostředků při realizaci
s uvedením, zda se jedná o vlastni zdroje čl dotaci. Rozpočet je nutné rozdělit na jednotlivé části akce
- položkový rozpočet.
B) Doklad o prokázáni vlastnických vztahů - dle charakteru akce řvtechny právni formy
žadatelů! - u relevantních záměrů.
Dokladem o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů se rozumí výpis z katastru
nemovitosti a snímek katastrální mapy s barevným vyznačením staveb a pozemků. Doklady
musí zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčená realizaci akce a nesmi být starši 90 dni
kdatu podáni žádosti. Předkládá se ve formě originálu či ověřené kopie, vydaného příslušným
úřadem. Majetek přijemce včetně pozemků a nemovitosti nesmi být předmětem zástavy (včetně
bankovní záruky).
Jiná práva dokládá žadatel v případě, že neni vlastníkem pozemků či budov souvisejících
s realizaci akce. V tomto pňpadě dokládá výpis z katastru nemovitosti osvědčujíc! „clzí“ vlastnictví
a snímek katastrální mapy s řádným vyznačením všech dotčených pozemků čl staveb.
Dále dokládá tzv. jiné právo", které k uvedeným pozemkům čl stavbám má. Toto jiné právo
se prokazuje písemným souhlasem vlastníka pozemku nebo stavby s realizaci akce
(na jeho pozemku nebo v jeho objektu), který Je stvrzen dalšími doklady dle Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, DII 5, popř. nájemní smlouvou v pňpadě uzavřeni smlouvy před 1. 1. 2014
(smlouva musi být uzavřena na dobu určitou a tato doba musi pokrýt minimální dobu udržitelnosti
realizované akce).
V pňpadě že předmětem podnikatelského záměro bude stavba pevně spojená se zemi je žadatel
povinen předložit doklad o vlastnictví, u spoluvlastnictví přiložit zároveň ověřený souhlas
spoluvlastníků, nebo výpis z katastru nemovitosti obsahující zápis práva stavby k předmětu
podnikáni s účinnosti minimálně po dobu udržitelnosti realizace akce nebo platnou nájemní
smlouvu uzavřenou před 1.1. 2014 (smlouva musi být uzavřena na dobu určitou a tato doba musí
pokrýt minimální dobu udržitelnosti realizované akce).
C) Finanční zdrávi žadatele /podnikatelské subjekty, NNO, ZSPO, PO, DSO/

2jr

Za každé dokládané uzavřené účetní obdob! musí být výsledek hospodařeni kladný. Výše uvedené se
dokládá daňovým přiznáním včetně pňloh.
Žadatel, účtující v soustavě podvojného účetnictví, dodá k oběma daňovým přiznáním rozvahu
a výsledovku. Žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, předloží výkaz o majetku
a závazcích a výkaz příjmů a výdajů.
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V pňpadě dokládáni dokumentu ve formě Opisu údajů z DAP DPFO/DPPO za daný rok musí
být příloha ve formě originálu nebo ověřené kopie. Rozvaha a výsledovka případně výkaz o majetku
a závazcích a výkaz pfíjmů a výdajů musí být podepsáno žadatelem nebo ve formě ověřené kopie.
D) Doklady o právni subjektivitě žadatele /podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, PO, DSO/
Ve všech pňpadech musi jít o originály nebo ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založeni,
zřízeni či vytvořen! subjektu rozhodly, pňpadně které subjekt registrovaly (nemůže Jit o doklad,
kde žadatel vlastními slovy popisuje, jak vznikl) nebo musí jit o ověřené kopie dokladů, které
na základě pňslušného zákona jsou nezbytné pro vznik subjektu. Doklady nesmi být starší 90 dnů
od data podáni žádosti.
Žadatel - podnikatel, fyzická osoba - živnostenský list vztahujici se k předmětu akce;
Žadatel - podnikatel, právnická osoba - výpis z veřejného rejstňku a živnostenský list vztahujici
se k předmětu akce.
E) Výpisy z Rejstříků trestů /všechny právni formy žadatelů/
Výpis z Rejstňku trestů všech členů statutárních orgánů žadatele ve formě originálu nebo úředně
ověřené kopie, ne starší 90 dnů k datu podáni žádosti. Statutárním orgánem podnikatele - fyzické
osoby - je sám žadatel, u obce starosta/tka popř. místostarosta/tka. Všechny osoby, které Jsou
uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstňku jako statutám! orgán, musí předložit výpis z Rejstňku trestů.
Doporučuje se zkontrolovat, zda údaje na výpisu z Obchodního rejstňku odpovídají aktuálnímu stavu.
• výpis z Rejstňku trestů fyzických osob
• výpis z Rejstňku trestů právnické osoby - plati pro všechny možné typy pňjemců.
F) Shrnuti - stručný popis projektu a jeho vazby na region pro potřeby vydáni stanoviska RSK
Dokládají všichni žadatelé o podporu - doporučený rozsah 2 strany A4.
G) Zkušenost žadatele - přehled realizovaných projektů
Dokládají všichni žadatelé o podporu - Seznam projektů realizovaných žadatelem od roku 2007,
stručný popis hlavních výstupů projektu.
13.2 Povinné přílohy druhá vlna
Doklady, které je nutné předložit po obdrženi písemného oznámeni od správce Programu ohledně
výše navržené dotace (drahá vlna PP);
H) Doklady o provedeni zadávacího / výběrového Kzenf /všechny právni formy žadatelů/
Doklady o proveden! zadávacího / výběrového ňzeni na dodavatele akce dle kapitoly 6 Zadávací /
výběrové ňzeni (kapitola 6.2) včetně smlouvy o dílo.
I)

Pro posouzeni finančního zdrávi žadatele {podnikatel - právnická a fyzická osoba, NNO, ZSPO,
PO, DSO) žadatel předkládá daňová přiznáni za 3 účetně uzavřená obdob! bezprostředně
předcházející účetnímu období, v němž je žádost o dotaci předkládána (tj. rok 2013, 2014, 2015);
jestliže žadatel vznikl později, postačí, přadloži-li výsledky hospodařeni za všechna účetní období
od svého vzniku (minimálně 1 rok, tj. 12 měsiců).

I MINISTERSTVO
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Smlouva o vedeni účtu

Podnikatelsky subjekt. NNO. ZSPO. PO. DSO
Kopli smlouvy o bankovním účtu, který bude využíván pouze pro tok „vlastních a dotačních"
peněžních prostředků pro financováni akce podpořené v rámci Programu a který bude
existovat minimálně až do doby finančního ukončeni projektu (až do vyplaceni závěrečné platby).
Na účtu musí být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků) dodavatelům, které souvisejí
s realizaci dotaci podpořené akce, tj. veškeré platby podílu pňjemce dotace plus u plátců DPH úhrady
DPH celé akce.
Veškeré platby souvisejíc! s akci musí být provedeny bankovním převodem,
Vedle výše uvedeného účtu bude probíhat čerpáni dotace prostřednictvím ČNB.

Poznámka: Předkládaná daňová přiznání musí být ověřena pňsluíným finančním úřadem. Jen mžitko
finančního úřadu potvrzující podáni daňového přiznáni (pravý horní roh dokumentu) není dostačující.
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Žadatel - obec, kraj, krajské oddšlenf CR

Obec, kraj
Obec, kraj informuje správce Programu o čísle bankovního účtu vedeného za účelem dotaci u ČNB
ve formuláři elektronické žádosti a v Čestném prohlášeni k drahé vlně dokladů28. Dále pak předkládá
také kopii smlouvy o bankovním účtu (bude-li odlišný), který bude využíván pro tok .vlastních*
peněžních prostředků obce pro financováni akce podpořené v rámci Národního programu podpory
cestovního rachu. Na účtu musí být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků)
dodavatelům, které souvisej! s realizací dotaci podpořené akce, tj. veškeré platby podílu přijemce
dotace plus u plátců DPH úhrady DPH celé akce.

Znak PP
A
B
E
F

Veškeré platby souvisejíc! s akci musi být provedeny bankovním převodem.
Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být na účtu vedeném u ČNB evidovány
v příslušném roce oddělené, pod příslušným účelovým znakem (UZ) uvedeným v Rozhodnuti
o poskytnuti dotace.

G
Znak PP
H

J) Formuláře EDSIISPROFIN /všechny právní formy žadatelů/
Vyplněný a podepsaný Zjednodušený formulář30 (obsahuje ve zjednodušené formě potřebné
formuláře ÍSPROFIN dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.) EDS/ISPROFIN MMR k provedeni
aktualizace dat o schválené akci, pro kterou byl již vydán dokument .Registrace akce*.
K) Podpisový vzor/všechny právní formy žadatelů/

I
j
K
L
M

Formulář elektronické žádosti
čestné prohlášeni žadatele
Název PP první vlna
Investiční záměr
Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z rejstříku
trestů právnických osob
Shrnuti - popis projektu a vazby na region

Součást žádosti o dotaci
Kdv Předložit PP
Předložit se Žádosti
Předložit se žádosti
Předložit se Žádosti

Předložit se Žádosti - samostatná příloha,
není pevnou součástí vazby Žádosti
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných Předložit se Žádosti
projektů
Kdy přsdložtt PP
Název PP drahá vlna
Doklady o
provedeni
zadávacího / Předložit po obdrženi písemné výzvy
výběrového tíženi včetně smlouvy o dílo
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Smlouva o vedeni účtu (ČNB)
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Formuláře EDS/ISPROFIN
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Podpisový vzor
Předložit po obdrženi písemné výzvy
čestné prohlášeni k drahé vlně dokladů
Na vyžádáni
Připadně další doklady

Žadatel předlož! podpisový vzor všech statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat.
L) Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů31 /obec, kraj/
M) Případně dali! doklady stanovené správcem Programu /všechny právní formy žadatelů/

V Praze dne:

13.3 Seznam povinných příloh
Žadatel - Podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO. DSO, PO
Formulář elektronické žádosti
Čestné prohlášeni žadatele
Název PP první vlna
Znak PP
A
Projektový / Investiční záměr
B
Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
Finanční zdrav! žadatele
Doklady o právní subjektivitě žadatele
D
E
Výpis z Rejstříků trestů, Výpis z rejstříku
trestů právnických osob
Shrnuti - popis projektu a vazby na region

c
F

G
Znak PP
H
I
J
K
L
M

Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro mfstni rozvoj

Součást žádosti o dotaci
Kdy předložit PP
Předložit se Žádosti
Předložit se Žádosti
Předložit se Ž ádosti
Předložit se žádosti
Předložit se Žádosti

Předložit se Žádosti - samostatná příloha,
nenf pevnou součásti vazbv Žádosti
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných Předložit se Žádosti
proiektů
Kdy předložit PP
Název PP drahá vlna
Doklady
o
provedeni
zadávacího
/ Předložit po obdrženi písemné výzvy
výběrového řizenl včetně smlouvy o dílo
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Smlouva o vedeni účtu
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Formuláře EDS/ISPROFIN
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Podpisový vzor
Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů
Připadně dalši doklady
Na vyžádáni

28 Formulář Čestného prohlášeni nalezne na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovninjch/Cestovní-ruch/Programy- Dotace/.

30

Formulář EDS/ISPROFIN MMR naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-fegionu-a-cestovninjch/Cestovni-ruch/Programy- Dotace/.
31 Formulář Čestného prohlášeni naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/.
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14.

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

Přílohy Zásad

Příloha Zásad t.
D
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Název Přílohy
Přehled oprávněných příjemců
Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů
Parametry na úrovni projektů
Doplňující informace k nařízeni o blokových výjimkách
Charakteristika eventů
Výběr režimu veřejné podpory
Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

1)
2)
3)
4)
5)
8)
7)

Přehled oprávněných příjemců
Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů
Parametry na úrovni projektů
Doplňující Informace k nařízení o blokových výjimkách
Charakteristika eventů
Výběr režimu veřejné podpory
Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ1 - Přehled oprávněných příjemců
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o

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

o

Přehled oprávněných příjemců
•

o
o

o

■

Destinačnl společnosti na úrovni krajů
o
o

o
a
•

o
o

o

o

o

o

destinaci

překračující

hranice

územních

Území destinace zasahuje min. na území dvou krajů.
Destinačnl společnost je subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace daného území.
Destinačnl společnost se musí registrovat a po zahájeni certifikace certifikovat na MMR.

Obchodní společnosti podle § 1 odst. 2 (vyjma evropské společnosti a evropské
hospodářského zájmového sdruženi) zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Osobni společnost (k.s.,
v.o.s.) založená za podnikat kým účelem, kapitálová společnost (a.s., s.r.o.).

o

Fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikáni, případné Jiného předpisu.
Podnikatelský subjekt musí prokázat min. Dietou podnikatelskou činnost, prokázat finanční
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele.

Přehled právních forem oprávněných příjemců:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podnikající fyzická osoba tuzemská,
veřejná obchodní společnost
společnost s ručením omezeným,
společnost komanditní,
akciová společnost
obecné prospěšná společnost
ústav,
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem,
státní příspěvková organizace ostatní,
spolek,
zájmové sdruženi právnických osob,
obec,
kraj,
dobrovolný svazek obci,
pobočný spolek.

Lokální s oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace destinace.
DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kulturně případně jiným
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikosti měnil územní
celek než kraj, v některých případech územ! destinace přesahuje administrativní hranice
kraje.).
Lokální a oblastní DS je registrovaná t certifikovaná na MMR.

Subjekt spravující území s geoturistickým potenciálem, respektive subjekt provozujíc!
geopark.
Subjekt, který Je kandidátským geoparkem (území, u nichž Rada národních geoparků
uznala jejich geoturistlcký potenciál, ale ještě neobdržely certifikát "Národní geopark"),
nebo subjekt, který je držitelem certifikátu Národní geopark, Evropský geopark, Globální
geopark UNESCO působící na území ČR.
Provozovatel geoparků spolupracuje s Radou národních geoparků (člen, připadne
přidružený člen).

NNO provozující atraktivity cestovního ruchu
o

o
•

spravující

O

Seoparky
o

•

společnosti

Lokální a oblastní destfnaínf společnosti
o

•

Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realzace marketingových aktivit a propagace
kraje.
Krajská DS pokrývá celé území kraje.
Jedním ze zakladatelů /zřizovatelů je kraj.
Je registrovaná / certifikovaná na MMR.

Oblastní destlnaěni
samosprávních celků
o

•

mfcroregion / dobrovolný svazek obci vzniklý na základě zákona č. 158/2000 Sb.,
o obcích (obecni zřízeni), § 49 Dobrovolný svazek obci.

Subjekt poskytujíc! Informace o atraktivitách cestovního ruchu, respektive nabídce
destinace a vdnočasových aktivitách pro turisty, návštěvníky I rezidenty.
TIC je držitelem certifikátu dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR
vydávané ATIC ČR.

Podnikatelské subjekty (podnikající FO a PO)

obce (dle zákona č. 168/2000 Sb. o obcích (obecni zřízeni)) vyjma statutárních mést
a městských části,
kraj, respektive krajské odděleni cestovního ruchu (kraj dle zákona o & 129/2000 Sb.,
o krajích (krajská zřízeni)),
příspěvkově organizace samosprávních celků, organizace zřízené / založené
samosprávními celky (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).

Mlkroreglony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice kraje
o

•

•

Samosprávná celky

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodná Infras&uktuiy CR
1. výzva 2017
Přljoha č. 1 Zásad pro žadatele

Subjekt provozující atraktivity, nebo aktivity, respektive služby v oblasti cestovního ruchu
přístupné návštěvníkům.
Činnost v oblastí cestovního ruchu je uvedena ve statutu, stanovách, nebo Jiném
dokumentu upravujrclm právní formu a činnost organizace.

TIC
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PZ 2 - Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů
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Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha i. 2 Zásad pro žadatele

PHklady uznatelných a neuznatelných výdajů

PHklady podporovaných aktivity
(nsjsdná ss o taxativní výist)

Podporované oblasti
•

Pořízeni elektronických sčitačů (včetně SW) na
sledováni návštěvnosti v atraktivních turistických
cílech a trasách regionu.

PHklady uznatalných i neuznatelných výdajů ale aktivit
(nejedná se o taxativní výčet)
•

Uznatelná výdaje
o Zpracováni studie pro definováni lokalit, kde Je vhodná sledovat
návštěvnost násp. umístit sčltače.
o Pořízeni / pronájem elektronického sčltače návštávnostl.
o Pořízeni SW a HW pro sledováni toku návštěvnosti, správu dat
a publikováni závěrů.
o Realizace šetřeni v terénu pro ověřeni lokalit ověřeni správnosti
dat atd.
o Montáž a zprovozněni elektronického sčltače (včetně stavebního
materiálu a stavebních úprav souvisejících s montáži)
o Realizace veřejné zakázky na kompletní zajištěni sledováni
návštěvnosti dodavatelskou firmou (pořízeni a montáž sčltače
externí firmou).
Neuznatelná výdaje
o Opravy a údržba sčitačů včetně HW a SW pro sledováni toku
návštávnostl, správu dat a publikováni závěrů,
o Výdaje spojená se zabezpečením kontroly činnosti sčitačů,
odečtam získaných dat atd.
o Výdaje spojená se zajištěním montáže sčitačů vlastními silami
(osobni náídady, režie - PHM, atd.).

Monitoring návštěvnosti
(1)

•

•

Navigační a Informační
systémy pra účastníky
cestovního ruchu (2)

Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely,
mapová panely.
Zsvedenl/zlepienl navigačních a informačních
systémů pro ztepáanl orientace a informovanost po
aktivitách pra senzoricky postižená účastníky
cestovního ruchu.

•

■

Uznatelné výdaje
o Nákup mapových podkladů.
o Pořízeni Stavební materiál pro výrobu, montáž I ukotveni
informačního / mapového panelu,
o Stavební materiál pro výrobu, montáž i ukotveni navigačních
a informačních systémů pro usnadněni orientace návštěvníků

i
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a systémů pro senzoricky postižená návštévnlky.
Zpracováni odborných podkladů pro vytvořeni Informačních
panelů (texty, překlady textů, grafika, fotografie, atd.)
o Pořízeni navigačních ceduli, informačních panelů, mapových
panelů (včetně sloupků a úchytů, atd.).
o Montáž navigačních ceduli, informační panelů a mapových
panelů (včebiě stavebních úprav a stavebního materiálu
souvisejícího s montáži).
o Zavedeni navigačních / informačních systémů pro senzoricky
postižené návštěvníky
• Vytvořeni SW aplikaci pro navigováni senzoricky
postižených návštěvníků (vytvořeni aplikace, texty,
překlady do cizích Jazyků, překlady do Brašlova písma,
zvukově nahrávky, atd.)
• vytvořeni informačních panelů pro senzoricky postižená
návštěvníky (součásti panelů mohou být zvuková
1 hmatová expozice i texty v Braiflová písmu, aitd.).
o Realizace veřejná zakázky na extern! zajištěni pořízeni
a montáže navigačních a informačních systému dodavatelskou
firmou.
Neuznatelná výdaje
o údržba, aktualizace, přetisk, oprava navigačních ceduli
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 získáni stavebních
a Jiných povoleni k umístěni navigačních a informačních
systémů.
o

•

Doplňkové služby
a vybavenost dálkových
a regionálních trse
pro lyžařskou, vodní,
cyklo, pěší turistiku n
další udržitelná formy

•

Výstavba/budovánI odpočívadel a sociálního zázemí
pro běžkaře, pořizováni informačních panelů na
trasách.

•

Uznatelná výdaje
o Zpracováni studie na výběr vhodných lokafit pro umístěni
odpočívadel a sociálního zázemf.
o Pořízeni stavebního materiálu pro vybudováni odpočívadla
(např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál, střešní krytina,
ošetřeni dřeva (penetrace, barvy, laky. atd.i kotvici patky, atd.
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turistiky (3)

□

•

■

Výstavba/budovánl nástupních míst a přístavů pro
vodní turistiku, respektive pořízeni crvkú a zařízeni

•

Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel externím
dodavatelem.
o Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro návštěvníky.
• Stavební materiál
• Přípojky, zemni práce
• Stavební práce
• Realizace zakázky na vybudováni sociálního zařízeni
dodavatelsky.
o Pořízeni t pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízeni
pro návštěvníky.
• Stavební úpravy pro umístněni mobinlho sociálního
zalfzenl.
• Pořízeni / pronájem mobilního sociálního zařízeni.
o Pořízeni zařízeni pro bezpečné uschováni běžek a příslušenství
u východiSf a zařízeni sloužících návštěvníkům CR poblíž
značených/upravovaných lyžařských běžeckých tras.
o Pořízeni zařízeni pro bezpečná uschováni osobních věci
na východIStfch tras, případná na místech sloužícím
návštěvníkům CR poblíž značených/upravovanýeh lyžařských
běžeckých bas (např. uzamykatelné klínky na batohy, věci
na převlečeni, atd,).
o Vybudováni Informačního panelu o značených a upravovaných
běžeckých basách - mapy bas / okruhů včetně kllometráže,
popis významných místa bodů zájmu (např. památky, služby,
kontakt na složky IZS a HS ČR, atd.), atd.
Neuznat lé výdaje
o Projektová dokumentace pro vybudování sociálního zařízeni.
o Opravy a údržba sociálního zařízeni.
o Provoz sociálního zařízeni (voda, energie, úklid, čistění, mzdové
náklady souvissjrct s provozem, ekologické vypouštěni mobilního
sociálního zařízeni, atd.).
o Náklady související s výstavbou a umístěním odpočívadel, prvků
bezpečného uchováni věci 1 výstavbou sociálních zařízeni
a umístěním dočasných sociálních zařízeni vlastními silami.
Uznatelná výdaje
o Vybudováni přístupů do vody pro vodní a vodáckou turistiku
3
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pro rozvoj vodácká turistiky včetně prvků pro
zvyšováni její bezpečnosti (např. přístupy do vody,
vybaveni pro kotveni lodí, budováni záchranných
zařízeni na nebezpečných jezech, atd.).

•

•

Výstavba/budovánl odpočívadel a sociálního zázemí
pro regionální a dálkové cyklobasy (včetně úschoven
kol), pořizováni informačních panelů na basách.

•

(rampa pro umlstánl lodi na vodu a vytaženi lodi na břeh,
vybudováni mola pro úvaz lodi a nastupováni do lodi, uschováni
lodi na břehu, vlez do lodi ze břehu. Informační panely
pro vodáky (nebezpečí na vodě, zdoláváni jezů, atd.), realizace
aktivit na zvýšeni bezpečnosti vodácké turistiky na řekách
využívaných pro vodáckou turistiku, atd. (stavební materiál,
stavební práce a nákup zařízeni související s podporou vodácké
a vodní turistiky).
Neuznatelná výdaje
o Budováni pláži, včetně zázemí pláži
o Vytvořeni zařízeni pro plaváni a vodní sporty
o Údržba zařízeni pro vodní a vodáckou turistiku
o Výdaje související s vybudováním zařízeni na podporo vodácké
a vodní turistiky vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Zpracováni studie na výběr vhodných lokalit pro umlstánl
odpočívadel a sociálního zázemí na východištfch cyklotras.
o Vybudováni odpočívadel poděl značených cyklotras. Pořízeni
stavebního materiálu pro vybudováni odpočívadla (např. hranoly,
latě, fošny, spojovací materiál, střešní krytina, ošetřeni dřeva
(penetrace, barvy, laky, atd.), kotvici patky, atd.)
o Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel podél
značných cyklotras externí firmou,
o Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro cyklisty
na východIStfch cyklotras.
• Stavební materiál
• Realizace zakázky na vybudováni sociálního zařízeni
dodavatelsky.
o Pořízeni 1 pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízení
pro návštěvníky na východiětlch cyklotras nebo podél cyklotras
■ Stavební úpravy pro umístněn! mobilního sociálního
zařízeni.
• Pořízeni/pronájem mobilního sociálního zařízení,
o Pořízeni / pronájem zařízeni pro bezpečné uschováni kol
na východištfch cyklotras nebo podél cyklotras (stojany na kolo
s možnosti uzamčeni bike boxy, úschova, kol, na relevantních
4
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o

•

uz
o
o

o
o

o
o
o
•

Výstavtr ludovánl odpočívadel a sociálního zázemí
na značených turistických trasách pro páši turistiku a
další udržitelné formy turistiky, pořizováni
Informačních panelů na trasách.

■

mlatech i parkovací domy pro kola)
Pořízeni zařízeni pro bezpečné uschováni věci na východištlch
tras. případně na místech sloužících návštěvníkům CR poblíž
cyklotras (např. uzamykatelná skřínky na batohy, věci
na převlečeni, atd.).
výdaje
Projektově dokumentace pro vybudováni sociálního zařízeni,
VýdR spc
se iká n stavebního a Jiných povoleni
na vybudováni prvků podpory cykloturistiky a zařízeni
pro bezpečnou úschovu kol.
Opravy a údržba sodálniho zařízeni,
Provoz sociálního zařízeni (voda, energie, úklid, čištěni, mzdové
náklady souvisejíc a provozem, ekologické vypouštěni mobilního
sodálniho zařízeni, atd.).
Opravy a údržba zařfzenl pro bezpečnou úschovu kol.
Provoz zařízení pro bezpečnou úschovu kol.
Výdaje spojené s výstavbou a umístěním zařízeni na podporu
cykloturistiky a pro bezpečnou úschovu kol vlastními silami.

Uznatelné výdaje
o Zpracováni studie na výběr vhodných lokalit pro umístěni
odpočívadel a sodálniho zázemí na východištlch turistických
tras.
o Pořízeni stavebního materiálu pro vybudováni odpočívadla podél
turistických tras (např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál,
střešní krytina, ošetřeni dřeva (penetrace, barvy, laky, atd.),
kotvici patky, atd.)
o Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel externím
dodavatelem podál turistických tras.
o Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro návštěvníky
na východištfch turistických tras.
• Stavební materiál
■ Realizace zakázky na vybudováni sodálniho zařízeni
dodavatelsky.
o Pořízeni / pronájem dočasného / mobilního sodálniho zařízeni
pro návštěvníky na východištfch a podél turistických tras.
* Stavební úpravy pro umístněni mobilního sociálního
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

•

■

Výstavba prvků Interpretace kuKumě-historického
a přírodního dědictví

•

zařízeni.
•
Pořízeni / pronájem mobilního sociálního zařízeni.
o Pořízeni zařízeni pro bezpečné uschováni věci na východištfch
tras. případné na místech sloužících návštěvníkům CR
na východištlch a poblíž turistických tras (batohy, véd
na převlečeni, atd.).
o Vybudováni informačních panelů na turistických trasách
• Pořízeni mapových podkladů.
• Stavební materiál pro výrobu, montáž I ukotveni
navigačních a informačních systémů pro usnadněni
orientace návštěvníků a systémů pro senzoricky
postižené návštěvníky.
• Zpracováni odborných podkladů pro vytvořeni
informačních panelů (texty, překlady textů, grafika,
fotografie, atd.)
• Vybudováni Informačního panelu na značených
turistických trasách - mapy tras / okruhů včetné
kllometráže, popis významných místa bodů zájmu (např.
památky, služby, kontakt na složky IZS a HS CR, akt.),
atd.
• Montáž informačních panelů.
• Realizace veřejné zakázky na výrobu a montáž
informačních panelů externím dodavatelem.
Neuznatelná výdaje
o Projektová dokumentace pro vybudováni sociálního zařízeni.
o Opravy a údržba sociálního zařízeni.
o Provoz sociálního zařízeni (voda, energie, úklid, čišténl, mzdová
náklady souvisejíc s provozem, ekologické vypouštěni mobilního
sociálního zařízeni, atd.)
o Výdaje spojené s vybudováním a montáži prvků na podporu péšf
a dalších forem udržitelné turistiky vlastními silami.* •
Uznatelná výdaje
o Vytvořeni prvků interpretace kultumě-hlstorického a přírodního
dědictví
• Vytvořeni venkovních expozic a Informačních panelů
na nauční cti stezkách turistick.ch trasách -zřízeni
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MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ CR

*

■
Úpravy lyžařských
běžeckých tratí (4)

■

■

■
Ekologicky ietmi
doprav* ndvfttěvnlkú
v turistických rogfowch
(5)

Pořízení za řízení určeného na Qprarvu lyžařských
béžedcých tras (např. rol by / skútru* pořízení
trasovače, aW.).

■

Rekonstrukce autobusů/microbusů
na
ski
/
cyklobusy, vfiotné úprav pohonných Jednotek na
ekotoglčájaí pohon, pořízeni přívěsů na kolartyža.
Vytwření / modernizace přívozu pro návštěvníky
cestovního ruchu na stávajících f nové budovaných
turistických trasách.

■

venkovní expozice, geologické mapy, 3D modely oblasti,
hmatové expozice, ukázka daného místa v dPívéJftích
dobách (např. život pravěkých moří, atd.}, sochařská
expozice reprezentující daný fenomén, vytvořeni
suvenýrů prezentující dané místo (sádrové odlitky,
makety místních nálezů, místo! materiály, regfanálnr
produkty, atd.), atd. Vytvořená expozice musí mít vztah
k danému mlatu, pNpednft tématu NS.
■ Včetně pořízení práy pro vytvoření expozice, stavební
náklady spojené s Jajím vybudováním, texty a překlady,
mapové podklady, grafické uspořádání, případně
vytvoření elektronických aplikací ke stažen í
ve významných místech, propagační materiály
k vybudované trase, N8, atd,
Neuznatelné výdaje
o Údržba a případná aktualizace prvků interpretace
o Osobní výdaje spojené e Instalací prvků interpretace kuftoměhistorického a přírodního dědictví,
o Opravy, úpravy a rekonstrukce prvků kultumě-W stařičká ho
a přírodního dědictví, ke kterým » vztahují podpořené prvky
interpretace (vybraný AktMtyJeou podporovány v rámci ostatních
obteatJ podpory}.
UznaWné výdaje
o Pořízení zaftrení pro úpravu běžecké stopy (např. sněžná relba,
an&žný skútr, čtyřko! ka, trasovat, atd.).
Neuznatotaé výdaje
o Provozní výdaje spojené s úpravou lyžařských běžeckých tras
(PHM, opravy, amortizace strojů, platy fldffiů.
Uznatelné výdaje
o Úprava pohonné jťstaotky na ekdogiCtéjfií polron (pořízení
ekdogičWjěf pohonné jednotky a Její výměna včetně zprovozněni
dopravního prostředku)
o Pořízeni závěsného zařízeni k hromadnému do právnímu
prostředku sloužící pro přepravu návítňvníků (cykfistú, lyžařů
a dalších j.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

o

Pořízení visku xa hromadný dopravní prostředek sloužícího
na přepravu Kol / lyží.
Úpravo a dovybavení hromadného dopravního prostředku
sloužícího no přepravu návštěvníků (cykfotů, lyžařů a daKlch) závěsy pro kola, zebozpečenf nákladu. Informační systém
o trase, atd.
o Pořízení todé pro potřeby přívozu pro návétavnlky cestovního
ruchu. Stavební úpravy souvisejte! a provozováním přívozu
(přístup, moto, zázemí pro převozníka, atd,).
o Výdaje spojené s prezentací podpořených ekologicky Šetrných
dopravních prostředků.
Neuznateíné výdaje
o Osobni a režijní náklady související sprovozeni prostředků
etologicky Šetrné dopravy (platy Hdftů, průvodčích, pafuhnlho
personálu, PHM, amortizace, opravy nesouvisející s realizaci
projektu, atd.).
o

■

■

Budování / modernizace expozic (včetně
Interaktivních) celoročně přístupných různým
specifickým citovým skupinám návštěvníků.

■

»

Doprovodná
Infrastruktura
cestovního ruchu
v regionu (6)

■

Budování dopiwoctaé infrastruktury pro akltariformy
udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa,
rozhledny, odpočívadla, aodéfnl zázemí, aj.).

*

■

Uznatelné výdaje
o Stavební úpravy související a vytvořením l modernizací expozice,
o Poflzenl vybavení za účelem vytvoření expozice,
o Výstavba expozice.
Nsuznstelné výdaje
o Pořízeni / opravy exponátů,
o ReaSzace aktřvtt přístupných úzké skupině návštěvníků,
Uznatelná výdaje
o Výstavba prvků doprovodné infrastruktury pro aktivní formy
udržitelné turistiky přístupné návštěvníkům. Pivky by měty být
vybudovány na východištlch tras. nebo podél turistických tras,
případně ra hojné navštěvovaných turistických lokalitách.
(stavební úpravy, stavební materiál, vyhaveH prvků doprovodné
Infrastruktury, atd.)
Neuzratetné výctalč
o Výstavba prvků doprovodné infrastruktury vtaitnlmi sismi.
o Opravy a údržby prvků doprovodně infrastruktury,
o Stavební úpravy nesouvisející a realizací projektu (např.
budování přístupových st&zek, atd.)
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

•

Budováni doprovodná infrastruktury pro
hendikepovaná návštěvníky (napf. bezbariérové
přístupy, sociální zázemí, odpoCh/adla).

•

•

•

Budovánl/modemizace sportovně - rekreační
infrastruktury v kempech, tábořištích.

•

•

Uznatelné výdaje
□ Pořízeni schodolezů, výtahů, nájezdových plošin do zarizenf
sloužících hendikepovaným návštěvníkům.
o Stavební úpravy související se zpřístupněním zařízeni pro
hendikepované návštěvníky (odstraněni bariér, nájezdové úhly,
průjezdy, atd.) - podmínkou táto aktivity je využiti metodiky MMR
k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb a vyhlášky
C. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
o Využiti Metodiky přístupnosti Pražská organizace vozlčkáfů
a Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapováni
přístupnosti staveb v případě realizace projektů na mapováni
přístupnosti i tvorby produktů pro hendikepované návštěvníky,
atd.
o Pořízeni vybaveni pro hendikepované návštěvníky.
Neuznatelná výdaje
o Realizace stavebních úprav, která nejsou v souladu s metodikou
MMR k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb.
Uznatelné výdaje
o Podpořená infrastruktura musí sloužit návštěvníkům kempu,
tábořiště, případně dalším zájemcům z řad široké veřejnost
o V rámci této aktivity je možná pořídit prvky sportovné-rekreaCnl
infrastruktury, vybaveni, hřiště (dětská, venkovní posilovny pro
dospělé a seniory), výstavba a vybaveni zázemí pro půjčeni
sportovního vybaveni v kempech a tábořištích.
Neuznatelná výdaje
o Nebude podporován rozvoj sportovně - rekreační infrastruktury
sloužící výhradně / primárně profesionálním sportovcům,
o V rámci této aktivity nelze podpořit rozvoj/výstavbu golfových
hřišť.

MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ ČR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 3 - Parametry na úrovni projektů
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Národni program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

MINISTERSTVO
PRO MfSTNf
ROZVOJ CR

1. výzva 2017
Příloha č. 3 Zásad pro žadatele

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Parametry / Indikátory podprogramu na úrovni projektů
Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury cestovního ruchu (117D72100)
1. výzva 2017
vazba na
podporovanou
oblast

typ Indikátoru
/parametru

název Indikátoru / parametru

měrná
jednotka
(parametr)

zdroj
ověřeni

popit Indikátoru ř parametru

1-6

výstupu

Počet projektů přesahující
administrativní hranice krajů

Počet

Příjemci
dotace

Počet projektů realizovaných na území min. 2 krajů
(vazba na oblast podpory .Podpora nadregionálních
aktivit*).

výstupu

Počet podpořených praků
udržitelná dopravy (skl-Zcyklobusů,
přívozů, zařízeni pro úpravu
lyžařských běžeckých tras)

Počet

Příjemci
dotace

Celkový počet podpořených zařízeni pro rozvoj
udržitelné dopravy (nově pořízených /
modernizovaných)

4.5

4

výstupu

Délka nově vytvořených
upravovaných lyžařských
běžeckých tras

Km

Příjemci
dotace

Délka nově vytvořených a pravidelně upravovaných
lyžařských běžeckých trati (nejsou dosud zanesené
v turistických mapách). Musr se jednat o úplně nově
vytvořené samostatné okruhy, případně o trasy
začleněné ke stávajícím upravovaným lyžařským
běžeckým trasám, případně o propojeni stávajících
tras.

3.6(2)

výstupu

Počet nově vytvořených praků
doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu

Počat

Příjemci
datace

Součtový indikátor. Počet všech podpořených prvků
doprovodná infrastruktury cestovního ruchu.

1 -6

výstupu

Počet nových / udržených
pracovních mist

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových / udržených pracovních mlstpracovnl místo souvisí s realizaci podpořeného
projektu.

1

výstupu

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových elektronických sčitačů (včetně SW)
na sledováni návštěvnosti v atraktivních turistických
cílech a trasách regionu

Nové elektronické sčltače na
atraktivních turistických cílech a
trasách regionu
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR

vazba na
podporovanou
oblast

měrná
jednotka

zdroj
ověřeni

typ Indikátoru
/parametru

název indikátoru / parametru

výstupu

Nová nebo modernizované
navigačnf/informačn! systémy v
turistických destinacích

Počet

Příjemci
dotace

automobilovou, cyklodopravu, péši dopravu a další
formy bezmotorové dopravy v turistických
destinacích (orientační, navigační systémy)
Počet projektů] které obsahuji aktivity na zřízení]

výstupu

Nové navigační a informační
systémy pro senzoricky postižené
návštěvníky

Počet

Příjemci
dotace

rozšířeni nebo modernizaci jednotného informačního
systému pro senzoricky postižené návštěvníky v
destinaci _
Počet nových prvků - např. sociální zařízení a

Počet

Příjemci
dotace

~
výstupu

Novíprvky doprovodné

infrastruktury pro běžkafskou
turistiku

popi* Indikátoru / parametru

mobiliáre (odpočívadla, Informační a mapové panely,
stacionární lékárničky první pomoci).
Počet nových prvků - např. mobffláfe (lavičky,
odpočívadla, koše, míst pro posezeni, veřejná
grilovacf miste), cyldopointy - jednoduché servisní
místo pro rychlou opravu, informační a mapové
panely, stacionární lékárničky první pomoci, naučná
_____
stezky.

výstupu

Nové pivky doprovodné
infrastruktury pro cykloturistiku

Počet

Příjemci
dotace

výstupu

Nové prvky doprovodné
infrastruktury pro pěší turistiku a
ostatní formy udržitelné turistiky

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových prvků - např. mobiliáře (lavičky,
odpočívadla, koše, míst pro posezeni, veřejná
grilovacl mleta), informační a mapová panely,
stacionární lékárničky první pomoci, naučné stezky.

Příjemci
dotace

Počet rekonstruovaných, nově upravených mist pro
nástup do lodi, kotveni lodi I odpočinek .vodáků.
Počet prvků a zařízeni pro rozvoj vodácká turistiky
včetně prvků pro zvyšováni Její bezpečnosti (např.
přístupy do vody, vybaveni pro kotveni lodi,
budováni záchranných zařízeni na nebezpečných
jezech, atd.)

výstupu

Nová/inovované
nástupni/odpočinkové miste pro
vodní turistiku

Počet
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vazba na
podporovanou
oblast

měrná
jednotka
(parametr)

zdroj
ověřeni

popi* indikátoru / parametru

výstupu

Počet inovovaných prostředků a
zařízeni pro přepravu jízdních
kol/lyžl

Počet

Příjemci
dotace

Počet nové pořízených zařízení pro přepravu kol/lyžl
(závěsné systémy, připojovací vozíky pro kola,
stojany atd.). Počet Inovovaných vozidel - vnitřních
prostor vozidel (autobusů) pro přepravu kol. Úprava
prostředků na ekologický pohon.

4

výstupu

Nově pořízené stroje pro úpravu
běžeckých tras

Počet

Příjemci
dotace

Počet nově pořízených zařízeni pro úpravu
lyžařských běžeckých tras (rotoa, trasovač, skútr s
upravovačem apod.)

4

výstupu

Nově pořízené / modernizované
přívozy pro návštěvníky

Počet

Příjemci
dotace

Počet nově pořízených / modernizovaných přívozů
sloužících návštěvníkům na stávajících / nově
budovaných turistických trasách.

6

výstupu

Nové celoročně zpřístupněné
expozice

Počet

Pň|emcl
dotace

Jde o nově celoročně zpřístupněné expozice, včetně
interaktivních

Počet

Příjemci
dotace

Počet podpořených 1 nově budovaných vyhlídkových
mist (rozhleden, vyhlídkových ochozů), doplněni o
sociální zařízeni a mobilní mobiliář, informační a
mapové panely.

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových prvků doprovodné infrastruktury pro
hendikepované návštěvníky.

Počet

Příjemci
dotace

typ Indikátoru
/parametru

název Indikátoru / parametru

5

6

výstupu

e

výstupu

6

výstupu

1

výsledku

Nově prvky doprovodné
infrastruktury pro aktivní formy
udržitelné turistiky (např.
vyhlídková místa, rozhledny,
odpočívadla, sociální zázemí, aj.)
Nové prvky doprovodné
Infrastruktury pro hendikepované
návštěvníky
Nové/rekonstruovaná sportovněrekreační zařízeni v kempech
Návštěvnost destinace/lokality/akce
plstěná prostřadnictvfm
elektronických sčitačů

Počet

Příjemci
dotace

Počet zrekónštnřóvanýóti/novš vybudovaných
sportovně-rekreačnlch prvků v kempech a
tábořištích.
Počet osob, které byly zaznamenány elektronickým
sčltačem při návštěvě destinace/lokality/akce.
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Národní program podpory ČR v regionech

I MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
I ROZVOJ CR

vazba na
podporovanou
oblast
1

typ Indikátora

/parametru
výsledku

Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva2017
Příloha C. 3 Zásad pro žadatele

měrně
název Indikátoru / parametru
Mapováni pohybů návštěvníků v
atraktivních cliech a turistických

jednotka
(parametr)
%

zdroj
ověfeni
Příjemci
doteče

trasách regionu
2

výsledku

3

výsledku

4

výsledku

5

výsledku

6

výsledku

6

výsledku

6

Využiti nových navigačních a
Informačních systémů - hodnoceni
spokojenosti návštěvníkem
Zkvalitněni vybavenost a
doplňkových služeb dálkových a
regionálních tras pro lyžařskou,
vodní, cyklo, pěst turistiku a další
udržitelně formy turistiky
Využitelnost nových upravovaných
LBT

%
spokojenosti

Příjemci

%
spokojenosti

Příjemci
dotace

Počet

Příjemci
dotace
Příjemci
dotace
Příjemci
dotace
Příjemci
dotace

dotace

Využiti podpořených prvků
ekologicky šetrně dopravy
Zkvalitnění ekologicky šetrné
dopravy pro návštěvníky destinace
Zvýšeni návštěvnosti podpořených
zařízeni

Počet
cestujících

Výsledku

Zvýšeni návštěvnosti podpořených
expozic

%

Příjemci
dotace

6

výsledku

%

Příjemci
dotace

6

výsledku

Zkvalitněni doprovodně
Infrastruktury pro hendikepované
návštěvníky
Zkvalitněni sportovnfrrekreačnf
vybavenosti kempů

%

Příjemci
dotace

%
%

popit Indikátoru / parametru
Celkový podíl návštěvníků, kteří projdou
elektronickým sčltačem na sledováni návštěvnosti.
Jde o nárůst oproti výchozímu stavu před realizaci
projektu.
% spokojených návštěvníků s novými, či
inovovanými informačními a navigačními systémy
pro účely cestovního ruchu.
% spokojených návštěvníků s novýml/zkvalitněným!
doprovodnými službami a vybavenosti dálkových a
regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší
turistiky a další udržitelně formy turistiky.
Počet osob využívajících nově značené
a upravované úseky LBT.
Počet cestujících celkem, kteří využít (cestovali)
podpořenými prvky ekologicky šetrné dopravy.
% spokojených návštěvníků s poskytovanou
nabídkou ekologicky šetrné dopravy
Jde o podlí počtu nových návštěvníků využívajících
nové, či rekonstruovaná zařízeni. Výchozí stav =
stav před výstavbou/rekonstrukel.
jde o pódii počtu nových návštěvníků využívajících
nové, či rekonstruované expozice. Výchozí stav =
stav před rekonstrukci / vybudováním expozice.
Podíl nových prvků doprovodně Infrastruktury pro
hendikepované návštěvníky ze všech projektů
doprovodně infrastruktury cestovního ruchu.
% kempů, resp. tábořišť s nově vybudovanými
sportovně-rekreačnlml prvky, sociálním zařízením
(WC, sprcha).
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Národní program podpory CR v regiuncch
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR
vazba na
podporovanou
oblast
1 -6

typ Indikátoru
/parametru
výsledku

1. výzva 2017
Příloha č. 3 Zásad pro žadatele

název Indikátoru / parametru
Podpora provázáni podnikatelských
a veřejných investic.

mémá
jednotka
(parametr)
Počet
společných
projektů

zdroj
ovtfeni

popis indlkitoru / parametru

Příjemci
datace

Počet projektů realizovaných ve spolupráci
veřejného a podnikatelského sektoru.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNĚ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 4 - Doplňující informace k nařízení o blokových výjimkách

Verze 9:2016

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízeni o blokových výjimkách]
aktualizováno dne 27.8.2015

článek

Kategorie

Prahová hodnota
pro notifikoci

Intenzita/ Výi* podpory

Způsobilé náklady

Regionální podpora
max. 25 %f lze navýšit o 20 pb
14

Regionální investiční podpora

18,75 mil. EUR

u malých podniků/ lze navýšit
o 10 pb u stř. podniků (v závislosti na
Mapě regionální podpory)

15

Regionální provozní podpora

16

Regionální podpora mčtského rozvoje

Investice do hmotného a nehmotného majetku/ mzdové nákiady odhadované na období 2
let, jež jsou spojeny s pracovními místy vytvořenými počáteční Investici/ kombinace
zmíněných nákladů, přičemž nesmí být překročena vyšší ze zmíněných částek

není stanovena

max. 100 %

dodatečné náklady na dopravu zboží/ dotatečné provozní náklady

20 mil. EUR

není stanovena

celkové náklady na projekt městského rozvoje, které splňují požadavky
Článků 65 a 37 nařízení Evro ského parlamentu a Rad . EU Č. 1303/2013

Podpora malých a středních podniků (MSP i
max. 20 % v případě malých
17

18
19

Investiční podpora určená MSP
Podpora na poradenské služby
ve prospěch MSP
Podpora na účat MSP na veletrzích

7,5 mil. EUR

podniků/10 % v případě

investice do hmotného i nehmotného majetku/ odhadované mzdové náklady spojené s
pracovními místy vytvořenými v přímé souvislosti s investičním projektem a vypočtené za |

středních podniků

období 2 let

2 mil. EUR

max. 50 %

náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci

2 mil. EUR ročně

max. 50 %

nájem, zřízení a provoz Stánku při účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě
náklady na organizační spolupráci, včetně nákladů na zaměstnance a kancelářské prostory, a

20

Podpora na náklady spolupráce MSP,
které se účastní projektů v rámci

to v rozsahu, který připadá na projekt spolupráce/ náklady na poradenské a podpůrné
2 mil. EUR

max. 50 %

E vropské územní spolupráce

služby spojené se spoluprací
a poskytované externími poradci a poskytovateli služeb/ cestovní výdaje, výdaje na vybaveni
a investiční výdaje přímo spojené s projektem a odpisy nástrojů a vybavení přímo
oužívaného ro protekl

Podpora přístupu M5P k financování
min. 10 % rizikového financování od
soukromých nezávislých Investorů,
pokud dosud nepůsobí na Žádném
trhu/ min. 40 X rizikového

21

Podpora rizikového financování

15 mil. EUR

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: podniky, jenž jsou v
financování od soukromých
době počáteční investice rizikového financování nekotoványmi MSP a splňují alespoň jednu
nezávislých investorů, pokud se jedná
zníže uvedených podmínek:
a 2půsab. podnik podle podmínky b)/
a) nepůsobí na Žádném trhu; b) působí na libovolném trhu po dobu kratší než 7 let od svého
min. 60 % rizikového financování od
prvního komerčního prodeje; c) potřebují počáteční investici do rizikového financové né,
soukromých nezávislých investorů,
která podle podnikatelského záměru zpracovaného pro účely vstupu na nový výrobkový
pokud se jedná o podnik podle
nebo zeměpisný trh přesahuje 50 % jejich průměrného ročního obratu za předchozích 5 tet
podmínky c) nebo v případě
následných investici po uplynutí 7
letého období na trhu podle
podmínky b)

22

Podpora na zahájení Činnosti

nenístanovena

23

Podpora určená alternativním obchodním
platformám zaměřeným na MSP

není stanovena

24

Podpora na náklady spojené
s výběrem vhodného investičního objektu

není stanovena

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: nekótované malé
výše podpory stanovená pro
Jednotlivé podniky v čl. 22 odst. 3,4 a podniky v době do 5 let od své první registrace, které dosud nerozdělovaly zisky a nevznikly
siréním oodniků
5GBER
výše podpory stanovená pro
jednotlivé podniky v čl. 22 odst. 3,4 a
5 GBER, je-li provozovatelem
platformy malý podnik

max. 50 %

nejsou stanoveny

počáteční přezkum a formální hloubková kontrola, kterou provádějí správci finančních
zprostředkovatelů nebo investoři s cílem nalézt podniky způsobilé podle čl. 21 a 22 GBER

Podpor? výzkumu, vývoje a Inovací
25

Podpora na výzkumné a vývojové projekty
40 mil. EUR

25

1) Základní výzkum

{alespoň 50% způsob,
nákladů

max. 100 %

spadá do zákl. výzkumu)
max. 50 % f lze navýílt
a 10 procentních bodů (pb)

20 mH. EUR
(alespoň 50% způsob,
25

2) Průmyslový výzkum

u stř. podniků / lze navýšit
o 20 pb u malých podniků / lze

nákladů

navýšit o 15 pb pokud

spadá do průmyslového
1 zákl. výzkumu)

za a) projekt zahrnuje účinnou
spolupráci nebo
za b) výsledky jsou veřejně šířeny; ale
max. SOK
max. 25 %f lze navýšit

25

3) Experimentální vývoj

15 mil. EUR

o 10 procentních bodů (pb)
u stř. podniků / lze navýšit

(alespoň 50% způsob,

o 20 pb u malých podniků / lze

nákladů

navýšit o 15 pb pokud
za a) projekt zahrnuje účinnou

spadá do experiment,
vývoje)

osobní náklady/ náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy Jsou využívány
pro účely projektu / náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány |
pro účely projektu / náklady
na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnější
zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby
využité výlučně pro účely projektu / dodatečné režijní a ostatní provozní náklady

spolupráci nebo
za b) výsledky Jsou veřejně šířeny; ale
max. 80%

4) Součást projektu Eureka nebo

25

podniky zřízené na základě čl. 185 nebo 187
Smlaun

25

S) Podpora formou vratných záíoh

částky v bodech 1 a2 3
se zdvojnásobuji
částky v bodech laí 4
se navyšujíc 50%

G) Podpora na studie proveditelností v rámci

25

přípravy

7,5 mil. EUR

výzkumných činností

26

Investiční podpora na vfikumnou Infrastrukturu

20 mil. EUR

max. 50 % / lze navýšit
o 10 pb u stř. podniků / lze navýší o
20 pb
u malých podniku
max. 50 %

investice do hmotného a nehmotného mastku

max. 50 % v případě investiční
podpory; lze navýšit o 15 pb u
inovačních klastrů nacházejících se v
podporovaných ohlastech splňujících
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a)
27

Podpora určená Inovačním klastrům

7,5 mil EUR

Smlouvy; lze navýšit o 5 pb u
inovačních klastrů nacházejících se v
podporovaných oblastech splňujících
podmínky čl. 107 odst. 3 pfcm. c)
Smlouvy / max. 50% v případě

osobní a správní náklady souvisejíc! s těmito činnostmi: a] řízení a provoz klastrů s cílem
usnadnit spolupráci, sdílení informací a poskytování nebo zprostředkování specializovaných
a personalizovaných služeb pro podporu podnikání; bjmarketing klastrů s cílem zvýšit účast
nových podniků nebo organizací a zviditelnění; c) správa zařízení klastrů; organizace
vzdělávacích programů, seminářů a konferencí na podporu výměny znalostí a vytváření sftf a
nadnárodní spolupráce

provozní podpory

max. 50 %/aŽ 100 % v případě
podpory na poradenské
a podpůrné služby,
28

Podpora na inovace určená MSP

5 mil. EUR

za předpokladu, že celková
výše podpory na tyto služby
nepřesáhla v kterémkoli
období 3 let 200 000 EUR
na podnik

náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv / náklady na vyslání
vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo velkého
podniku, kteří u přQemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a Inovací
v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky / náklady na poradenské a
podpůrné služby v oblasti inovací

osobní náklady/náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a za období,
29

Podpora na Inovace postupů a organizační (novace

7,5 mil. EUR

max. 15 % u velkých podniků / max.
50 % u MSP

kdy jsou využívány pro projekt / náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, která byly
zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních
podmínek /dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál,
dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku prováděni projektu

osobní náklady/ náklady na nástroje a vybaveni v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro

30

Podpora výzkummu a vývoje v odvětvi rybolovu
a akvakultury

není stanovena

max. 100 %

účely projektu/ náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro
účely projektu/ náklady
na sluvnl výzkum, poznatky a patenty zakoupené nepo pořízené v rámci licence z vnější
zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby
využité výlučně pro účely projektu/ dodatečné režijní a provozní náklady

Podpora vzdělávání
max. 50 % lze navýšit za a)
010 pb, Je-li vzdělávání poskytnuto
pracovníkům se zdravotním
postižením nebo znevýhodněným
pracovníkům nebo za b) o 10 pb o stř.
podniků, o 20 pb u malých podniků;
ale max. 70%/max. 10096 pokud je
31

Podpora na vzdělávání

2 mil. EUR

podpora poskytnutá v odvětví
námořní dopravy za podmínek
za a) školené osoby nejsou aktivními

osobni náklady školitelů za hodiny, během kterých se školitelé úCastní vzdělávání/ provozní
náklady školitelů a školených osob přímo spojené s projektem vzdělávání/ náklady za
poradenské služby týkající se projektu vzdělávání/ osobní náklady Školených osob a obecná
nepřímé náklady připadající na hodiny, během nichž se školené osoby účastni vzdělávání

Cleny posádky, ale Jsou na palubě
nadpočetní;
za b) školení se provádí na palubě lodí
zapsaných
v registru Unie

Podpora pro znevýhodněné pracovníky
a pracovníky se zdravotním postižením
32

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků
, podobě subvebcovánf mzdových nákladů

5 mil. EUR ročně

max. 5096

mzdové náklady za dobu nejvýše 12 měsíců od náboru znevýhodněného pracovníka (u
pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců)

10 mil. EUR roční

max. 75%

mzdové náklady za období, během něhož je pracovník se zdravotním postižením zaměstnán

Podpora na zaměstnávání pracovníků se
33

- dravotnfm postižením v podobě subvencování
mzdových nákladů

náklady na přizpůsobeni provozovny/ náklady na zaměstnance odpovídající rozsahu doby,
která připadá výhradně na asistenci pracovníkům se zdravotním postižením, a náklady na
Školení těchto zaměstnanců, kteří mají pracovníkům se zdravotním postižením asistovat/
náklady na přizpůsobeni Či pořízení vybavení nebo náklady na pořízení a ověření
počítačového programového vybaveni, které mají používat pracovníci se zdravotním
Podpora na úhradu dodatečných nákladů na
34

zaměstnávání pracovníků se zdravotním

10 mil. EUR ročně

max. 100 %

postižením, včetně přizpůsobených a pomocných technologických zařízeni, které jdou nad
rámec nákladů, Jež by příjemci vznikly, pokud by zaměstnával pracovníky, kteří nemají
zdravotní postlženr/ náklady přímo spojené s dopravou pracovníků se zdravotním

postižením

postižením na místo výkonu práce a činností s prací souvisejících/ mzdové náklady
připadající na hodiny, Jež pracovník se zdravotním postižením stráví na rehabilitaci/ jestliže
příjemce poskytuje chráněné zaměstnání, jsou způsobilé náklady na výstavbu, vestavbu
nebo modernizaci výrobních jednotek dotyčného podniku a dále všechny správní a dopravní
náklady, které ze zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením přímo vyplývají

náklady na zaměstnávání pracovníků výhradně na tu část pracovní doby, kterou věnují
35

Podpora na úhradu nákladů na asistenci
poskytovanou znevýhodněným pracovníkům

5 mil. EUR ročně

max 50 %

asistenci znevýhodněným pracovníkům za období nepřesahující 12 měsíců po přijeti (u
pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců)

Podpora na ochranu životního prostřed!
max. 40%/lze navýšíte 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb
u malých podniků/ lze navýšit

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se
36

přísnějšími environmentálními normami, než jsou
normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního
prostředí v případě, že norma Unie neexistuje

15 mil. EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
splňujíc! podmínky čl. 107 odst. 3
pfsm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky čl. 107 ostd. 3
písm. c) Smlouvy

dodatečné investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšímy
normami, než Jsou použitelné normy Unie, nebo zvýšit ochranu životního prostředí v
případě, že norma Unie neexltuje

maif. 20% u malých podniků; max. 15
Xurtř. podniků; max. 10 % u velkých
podniků; pokud Je Investice
realizována
a ukončena více ml 3 roky přede
dnem, kdy nová norma Unie nabývá
Účinnosti/
max. 15 % u malých podniků; max. ID

37

Investiční pod para na včasná přizpůsobení se
budoucím normám unie

%u«F. podniků;
m*xS% u velkých podniků; pokud je
15 mil. EUR

fnvestfce realizována
2 ukončem v rozmezí jednoho a? 3

dodatečné investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo molné řtótt se přísnfjiímí normami,
než Jsou použitelná normy uma

roky přede dnem, kdy nová norma
Unie nabývá účinnosti/ Ire navýílt o
15 pb
V pod pórovaných oblastech splňující
podmírtiy čl. 107 odst- Z písm. a)
Smřcuw nebo os pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky a. 107 ostdL 3
písm, c) Smlouvy
max. 30 %/ F2« navýšit o 2ů pb
y malých podnikO; o 10 pb
u stř. podniků/ ho lUvý&t
36

Investiční podpora na op3třaní ke zvýSení
•nergetlcké účinnosti

JO mil, EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky Cl. 107 odst, 3

dodatečné Investiční náklady nezbytné k dosazeni vylší úmvrté enerjieticlcé účinnosti

pfcm a) Smlouvy nebo o 5 pb v
podporovaných oWastech splňujících
podmínky čl. 107 ostd. 1 pbm. c)
Smlouvy
39

Investiční podpora na jjrojnkty ke zvýfení
ene' etické účinnosti budov

lflmltajft

soulcomá Jriroje alespoň 30 %

celtové náklady os pr^efct ke rvýšenl energické účinnosti

max 45 % /ízg navýílt 010 pb
u stf. podniků a 0 20 pb
u malých podniků/ lze rtavýSK
40

investiční podpora na vysoce účinnou
kombinovanou výrobii tepla a elektrické energie

15 mil. EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
jpiňUící podmínky čl 20? odst 3
pfcm. aj Smlouvy nebo 0 S pb v

dodatečné náklady na Investice do vyhovení potřebného k tomu, a ty mohb být zařízení
provozováno Jako zařízení pro vysoce účinnou tombínovanog výrobu tepla 6 elektřiny

podporovaných oWcitech splňujících
podmínky Cl. 107 odst. i pism. c)
Smlouvy

max 45 St.fcoiH) způsobilé náklady
vypočítávány
zSktadé «fct- Spísm.
a)€BER nebo odst. 6 plam. b|G9ER /
max 30 %, JsduHI způsobilé náfdady
vypočítává rty na základě odst 6 písm.
c) (SBĚR/ lze navýílt 0 2jD ph u malých

41

investiční podpora energie i obnovitelných zdrojů

lSndl-EUR

podniků; 010 pb
u stř. podniků/ Ue navýšit
015 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky Čl. 107 odst 3
písm. a) 5mlouvy nebo 0 5 pb

dodatečné Investiční náklady nezbytné k podpoře výroty energie
z n bnoritelmých zdrojů

v podporovaných oblBstech
splňujících podmínky d. 107 ostd. 3
pf»m. c) Smlouvy/ max 100% v pokud
je podpora poskytována na základě
jednoznačných transparentních
a nedbkrimlrtfčriích kritérií
v soutílním nabídkovém řícení

42

Provozní podpora elektrické energie 2
-bnovitelných zdrojů

1S mil. EUft/lSO mil. EUR
ročrv5
pokud Je poskytována
na 2áUadé nabídkového
řírecí

odvozená od nabídkového řízení/
max rozdíl mezí výrobními *á Idady a
tržní ceoou ♦ přimflW rentabilit*

fýrohní náklady

43

44

45

Provozní podpora energie z obnovitelných zdrojů v
malých zařízeních

Podpora v podobě úlev na ekologických daních
podle směrnice 2003/96/ES
Investiční podpora na sanaci kontaminovaných
lokalit

15 mil. EUR/150 mil. EUR
ročně
pokud je poskytována
na základě nabídkového
řízení

není stanovena

20 mil. EUR

max. rozdíl mezi výrobními náklady a
tržní cenou + přiměřená rentabilita

max. do nejnlžší úrovně zdanění
podle smemíce 2003/96/ES
max. 100 %

výrobní náklady

základ dané podle směrnice 2003/96/ES

náklady na sanační práce, od nichž se odečte navýšení hodnoty pozemku

max. 45 % i íze navýšit o 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb
u malých podniků/ lze navýšit
45

investiční podpora na energeticky účinné dálkové
oyripéní a chlazení

20 mil. EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky čl. 107 odst 3

dodatečné náklady/ investiční náklady v případě distribuční sítě

písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky Čl. 107 odst. 3
písm. c) Smlouvy
max. 35 % / lze navýšit o 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb
u malých podniká/ lze navýšit

47

Investiční podpora na recyklací a opětovné použití
odpadu

o 15 pb v podporovaných oblastech
15 mil. EUR

splňující podmínky čl. 107 odst. 3

dodatečné investiční náklady nezbytné k realizací Invesitice

písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky Čl. 107 ostd. 3
písm. c) Smlouvy
výše podpory nesmí přesáhnout výši

48

Investiční podpora na energetickou infrastrukturu

50 mil. EUR

49

Podpora na ekologické studie

15 mil. EUR

rozdílu mezi způsobilými náklady a
provozním ziskem z Investice

investiční náklady

max. 50 % i lze navýšit o 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb

náklady na vypracování ekologické studie

u malých podniků
Podpory na náhradu škod způsobených
50

některými
rrodníml pohromami

52

Podpora na širokopásmovou infrastrukturu

není stanovena

max. 100 %

70 mil. EUR

ekonomický schodek financování

náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy

Investiční náklady na vybudování pasivní šlkoropásmové Infrastruktury/ investiční náklady
na stavební a inženýrské práce s širokopásmovou Infrastrukturou/ investiční náklady n
avybudovánl základních širokopásmových sítí/ Investiční náklady na vybudování
přístupových sítí nové generace

51

Sociální podpora na dopravu obyvatel
odlehlých regionů

není stanovena

max. íoo %

cena zpáteční letenky čí přepravního dokladu z odlehlého regionu nebo do něj, včetně všech
daní a poplatků účtován 'ch dopravcem spotřebiteli

Podpora kultury a zachování kulturního dédlaví
A) podpora svýjimkou podpory
hudby a literatury: pokud jde o
Investiční podporu, výše podpory
nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi
způsobilými náklady a provozním
ziskem z investice/ pokud jde o
provozní podporu, výše podpory
nesmí přesáhnout Částku, která je
nezbytná k pokrytí provozních ztrát a
100 mil. EUR u Investiční
podpory na projekt/ 50
53

Podpora kultury a zachování kulturního dědictví

mil. EUR ročně
u provozní podpory na
podnik a rok

vygenerování přiměřeného zisku za
příslušné období/ nebo max. 80 %
pokud jde o podporu, která
nepřesahuje 1 milion EUR (pro
provozní I investiční podporu)

v případě Investiční podpory jsou způsobilé náklady investice do hmotného a nehmotného
majetku/ v případě provozní podpory se jedná o provozní náklady

B)podpora na vydávání hudby a
literatury definované ve způsobilých
nákladech pod čl. 53 odst. 5 písm. f)
GBER: do výše rozdílu mezi
způsobilými náklady
a dlskontovanými výnosy z projektu
nebo max. 70 % způsobilých nákladů
(výčet uveden v předpisu)

54

Režimy podpory audiovizuálních děl

50 mil. EUR ročně

max. 50 %/ lze navýšit na max. 60 %
pokud Jde o podporu na produkci: celkové náklady na produkci audiovizuálních děl, včetně
u přeshraničních produkcí/ lze navýšit
nákladů na zlepšení přístupnosti pro osoby s tělesným postižením/ pokud jde o podporu na
max. 100 % u náročných
přípravu produkce: náklady na psaní scénářů a na rozvoj audiovizuálních děl/ pokud jde o
audiovizuálních děl
podporu na distribuci; náklady na distribuci a propagaci audiovizuálních děl
a koprodukcí

pokud jde o investiční podporo na
sportovní
a muHífunkčm rekreační
15 mil. EUR
nebo část celkových

55

Podpora na sportovní a multífunkřní rekreační
Infrastrukturo

nákladů
přesahující 50 mil. EUR
u Investiční podpory/ 2
mil. EUR na spotavnf
infrastrukturu
i ročně u provozní podpory

infrastrukturu, výše podpory nesmí
přesáhnout výši rozdílu mezi
způsobilým] náklady
a provozním ziskem
z investice/ pokud jde
o provozní podporu na sportovní

v případě Investiční podpory na sportovní a multffunkční rekreační infrastrukturu: investice
do hmotného a nehmotného majetku/ v případě provozní podpory na sportovní
infrastrukturu: náklady provozní náklady na služby, které Infrastruktura poskytuje

infrastrukturo, výše podpory nesmí
přesáhnout provozní ztrátu za
příslušné období/ max. B0 % pokud
jde o podporu, která nepřesahuje
1 mil. EUR, vedle metod uvedených
výše

Podpora na místní Infrastrukturu

56

Investiční podpora na mátni Infrastrukturu

10 mil. EUR
nebo část celkových

výše podpory nesmí přesáhnout výši
rozdílu mezi způsobilými náklady a

nákladů
přesahující 20 mil. EUR

provozním ziskem
z investice

Seznam zkratek
čl.

článek

max.

maximálně

MSP
GBER

malé a střední podniky

odst

odstavec

Db

.procentní bod

Nařízení Komise EU č. 651/2014

písm.

písmeno

Smlouva

Smlouva o fundování Evropské unie

stř.

střední

zákl.

základní

způsob.

způsobilé

Upozornění: Tato tabulka má pouze Informativní charakter

Investice do hmotného a nehmotného majetku

26.6.2014

I CS I

ÚTcdní věstník Evropské unie

L 187/1

II
fNe^gískltívnl Mty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) c 651/2014
ze dne 17. června 2014,

kterým se v souladu s flinky 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem
(Ten s významem pro EHP)

EVROPSKÁ komise.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na 21. 108 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evrop
ského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory P), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného
nařízení.

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpaiy,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Státní financování, které splňuje podmínky čL 107 odst 1 Smlouvy, představuje státní podporu a vyžaduje ozná
mení Komisi podle ČL 108 odst. 3 Smlouvy. Podle článku 109 Smlouvy však Rada může vymezit druhy podpor,
které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V souladu s & 108 odst. 4 Smlouvy může Komise přijmout naří
zení týkající se těchto kategorií státní podpory. Nařízením Rady (ES) č. 994/98 je Komise zmocněna v souladu
s článkem 109 Smlouvy prohlásit že z oznamovací povinností mohou být za určitých podmínek vyňaty tyto
kategorie podpor, podpora ve prospěch malých a středních podniků, výzkumu a vývoje, ochrany životního
prostředí, zaměstnanosti a vzdělávání a dále podpora, jež odpovídá mapě poskytováni regionální podpory schvá
lené Komisí pro každý flenský stát. Na tomto zádadě přijala Komise nařízení (ES) č. 800/2008 (*). Nařízení (ES)
č. 800/2008 bylo původně použitelné do 31. prosince 2013, avšak jeho období použitelností bylo následně
prodlouženo nařízením Komise (EU) č. 1224/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES)
č. 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelnosti p), a nyní končí ke dni 30. června 2014. Dne 22. července
2013 bylo nabízení (ES) Č. 994/98 změněno nařízením Rady (EU) č. 733/2013 ze dne 22, července 2013, kterým
se mění nařízení (ES) č. 994/98 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité
kategorie horizontální státní podpory (*), tak aby byla Komise zmocněna rozšířit blokovou výjimku na nové kate
gorie podpory, u nichž lze vymezit přesné podmínky slučitelnosti K těmto novým kategoriím podpory v působ
nosti blokové výjimky patří: podpora na náhradu Škod způsobených některými přírodními pohromami, sociální
podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů, podpora na širokopásmovou infrastrukturu, podpora inovací,
podpora kultury a zachování kulturního dědictví a podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu.
Budou4i shromážděny dostatečné zkušenosti z praxe, jež umožní koncipovat praktická kritéria pro vyjímání
podpory z oznamovací povinnosti, která zajistí slučitelnost dalších kategorií podpory ex ante, má Komise

P) Úř.věítL 142,14.5,1998, s. 1.

P) Oř.věsti 241,9.8.2008.s. 3.

P) Oř. vést L 320,30.11.2013,122,
p) Uř.včat 1204,31.7.2013,Lil.
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Příloha č. 5 Zásad pro žadatele

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Národní program podpory CR v regionech
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Název pole. & 3, Nabídka deštiručního balKku (produktu) - propojeni a dalšími službami

národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Zaškrtněte možnost ANO x NE nabídky destinačnlha baličku (smluvní spolupráce s jinými
poskytovateli služeb v dané destinaci, např. transfery či slevy na vstupném do okolních míst
s turistickou nabídkou nebo nabídka ubytováni)

Manuál pro správná vyplnění tabulky Hodnocení eventů dle kritérií
Identifikační znaky

Popište návaznost destinačniho baličku na konaný event, maximálně 500 znaků

Název pole: Název eventů

Vložte llnk odkazující na destinačnl nabídku nebo ubytováni z webových stránek eventů

-

Název pole: č. 4. Event vyžadujíc! přenocováni

Vyplňte pteený název eventů

-

Název oole: Termín

Název pole: E2EfiUBai!tB
Stručná a vřené popište event, čeho se týká, jaká má zameteni (kulturní, sportovní, jiná)
-

-

Maximální 1000 znaků

Uvadle místo a kraj, kde se event koná (v připadá eventů probíhajícího na vice místech
vyberte příslušné kraje)

Stručně vysvětlete, Jak event napomáhá k odstraněni sezčnnosti, maximálně 1000 znaků

Jaků jsou důvody konáni eventů v daném terminu
>

satelitní snímky

>

jiná objektivní metoda

>

odhad

Název pole: č. 6. Návaznost na strukturu návštěvníků
Stručně popište, jak event pomůže k narovnáni disparit PRAHA x REGIONY, maximálně 1000
znaků
-

Jaké jsou důvody konáni eventů v daně lokalitě

-

Případně doložte přílohou

>

-

Stručně vysvětlete význam akce z hlediska přesahu místa konáni, maximálně 500 znaků
>

Zadejte ptesný počet zahraničních návštěvníků v loňském roce formou celého čísla /
očekávaný počet návštěvníků u nové akce

Zaškrtnete variantu REGIONÁLNÍ xNARODNÍx MEZINÁRODNÍ

Název pole: č. 8. Atraktivita eventů

Vyberte metodu zjištěni počtu zahraničních návštěvníků

-

Stručně popište atraktivitu eventů, maximálně 500 znaků

vybranou metodu (s výjimkou odhadu) doložte přílohou s analýzou, výjezdem ze systému čl
jiným prokazatelným způsobem

-

Uveďte záštttu/návštévu známých osobnosti ze světa sportu, kultury, politiky & jiné, status
události, je-li udělen
Zaškrtněte některou z odpovídajících variant

>

tlcketing

>

zbytková data od mobilních operátorů

>

>

satelitní snímky

>

mezinárodni ambasador

>

status A

> Jiná objektivní metoda
>
-

Zaškrtněte možnost POZITIVNÍ x NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE NEROVNOST

Název polej t. 7. Vvznam akce

Název pole: č. i. Deklarovaný počet (prokázaných) zahraničních návštěvníků
-

Zaškrtněte možnost POZITIVNÍ x NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE SEZÓNNOST

Případně doložte přílohou

Vyberte metodu zjištěni počtu českých návštěvníků

>

Stručně popište důvod přenocování

Jak termín konáni eventů přispěje k odstraněni sezénnosti v destinaci

Vybranou metodu (s výjimkou odhadu) doložte přílohou s analýzou, výjezdem ze systému či
jiným prokazatelným způsobem

zbytková data od mobilních operátorů

2 a vlče ptenocovánl

-

Zadejte ptesný počet českých návštěvníků v loňském roce formou celého čísla I očekávaný
počet návštěvníků u nové akce

tlcketing

1 ptenocovánl

>

-

Název pole: č, 1, Deklarovaný pcťet áeskvch návštěvníků

>

>

Název pole: č. a. Atraktivnost destinace a sezčnnost

Název pole: MfotO konáni

>

Zaškrtněte variantu ANO x NE
Dále zaškrtněte variantu počtu ptenocovánl

Zadejte termín

národní ambasador

Název pole: i. 9. Unikátnost eventů

odhad

-

Pokud nebude vložena příloha dokazující objektivně počet zahraničních návštěvníků, budou
bráni jako tuzemští

1

Stručně popište unikátnost eventů (neexistuje akce podobného charakteru), maximálně 500
znaků, a zaškrtněte
>

akce Jedinečná na regionální úrovni

>

akce jedinečná na národní úrovni
2
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>

akce jedinedná na mezinárodni úrovni

Název pole: č. 10. Soulad a desllnačnl značkou
-

Stmí
popište, zda a jak event konkrétná přispěje k posíleni dobrého jména České
republlky/destinaoe případné k posílení dobrého jména produktových značek viz bod 12 odkaz
zde (napf. pořádáni eventu v zahraničí), maximálně 500 znaků
Zaškrtněte:
>

100% soulad s identitou značky

>

převažujíc! soulad s identitou značky

>

minimální soulad s identitou značky

Musí být odkaz na destlnačnt značku s legendou
Případně odkaz na produktová loga
Název pole: fc 11. Soulad a marketingovým Plánem
-

Stručně popište propojeni eventu s jednotlivými produktovými tématy agentury CzechTourlsm
dle marketingového plánu (viz odkaz zde na slídu 10), maximálně 500 znaků

-

Zaškrtněte:
>

100% soulad

>

převažující soulad s marketingovým plánem

>

minimální soulad s marketingovým plánem

b

marketingovým plánem

Název pole: č. 12. Tradice eventů
Zaškrtněte variantu
>

1.ročník

>

2.-5. ročník

>

vlče než 5. ročník

Název pole: C. 13. zajištěni přenosu akce
Popište, případně uvedte dosah přenosu,
o Akce není přenášena
o

Přímý přenos /záznam

o

TV ř on line média I rádlo vstupy/jiné

V případě, že lze doložit sledovanost, doložte.
Název pole: č. U. Finanční náročnost eventu
-

Vložte příslušná data:
>

jednotlivé položky rozpočtu a částky v Kč včetně DPH (pokud jste plátci)

>

položky rozpočtu po kapitolách marketing, organizace, program a další

Ráfwnw Krále, noto, krajské dwtlnařnl sprtečnpsti
-

doložte kopii

3

Popis eventů - formulář

Název společnosti:
Fakturační údaje:

Jméno kontaktní osoby:
Email kontaktní osoby:
Telefon kontaktní osoby:
Název eventu:

stručný popis eventu - max. 120 znaků

Termín:

stručný popis

Popis eventu:
Místo konáni:

stručný popis eventu - max. 500 znaků
místo a kraj

1

kulturní
sportovní
charitativní

gasti

omické

konference
ostatní

B2B
B2C

OKRUH 1 ■ Přímé dopady na cestovní ruch

j k vyplněni na základě přesného počtu

Ě

tníků v loňské i roce)

zbytková data, satelitní snímky čl jiná objektivní
ticketing
metoda

ticketlng
zbytková data, satelitní snímky £i jiná objektivní
metoda
odhad

není
národní ambasador
mezinárodni ambasador
statut A
akce jedinečná na regionální úrovni
akce jedinečná na národní úrovni
akce jedinečná na globální úrovni

1. ročník
2-5. ročníků
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De mlnímla
Prohlášení žadatele, že ke dfti podání žádosti o dotaci nemá vyčerpaný limit pro podporu cte mlnlmte.

Výbér režimu veřejné podpory

Datum:

Projekt
Název proiokhi
Pořadové tisíci projektu
Název žadatele
15 žadstete

Podpte:
V případě využití režimu „de minlmls" žadatel doloží vyplněný formulář „Čestné prohlášení žadatele
o podporu v režimu de minímls".

* řodpkt aÍRÍutórnrfřřo zástupem or^antzacs.
Prohlášení žadatele k režimu veřejné podpory
fteilm veřejné podpory

Zaškrtnout
platný {X)

;
Podpla

Realizovaný projekt nezakládá vatejnou podporu
Projekt bude realizován v režimu .De minimis'
Projekt bude realizován v režimu obecného
nařízení 0 blokových výjimkách1
Zdůvodněni zvoleného režimu veřejné podpory:
Projekt nezakládá veřejnou podporu
Znaky veře>ié podpory
1

podpore je poskytnuta státem nebo
z veřejných prostředků

2

podpora zvýhodňuje určté podniky nebo
určitá odvětvi podnikání a Je selektivní

Vazby projektu na znaky veřejné podpory
Ano t No i pH „Na** stručné zdůvodněni}

3. Je ovlivněn obchod mezi členskými státy
4.

je naruSana nebo hro2l narušení eoutéža
—------ --------------------------------------------------------------------Projekt nezakládá veřejnou podporu, pokud íze vyloučit alespoň jeden z výše uvedených znaků
veřejrů podpory
Čestné prohlášení žadatele, že výfie uvedené náležitosti jsou pravdivé.
Datum:
Podpis:
Nové blokové výjimky
Zvolený druh blokové výjimky
Čestné prohlášeni žadatele, že realizovaný
projekt jévBouledu s podmínkami pro využili
zvolené kategorie blokově výjimky a Za v projektu
nejsou uvedeny aktivity a výdaje vyjmuté
z působnosti dané kategorie htakové výjimky
(Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu b články
107 a 108 Smlouvy 0 ES prohlašuji určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem.).

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
L výzvsžOl?
Příloha L 6 Zásad pro žadatele

Datum:
Podpis'

Nařízanl KomlGe (EU) fi. 661/3514 ze dne 17. Června 2014, kterým se v souladu s čfánKy 107 a 108 Smlouvy
o ES prohlašují vrčité kategorie podpory za BfuEtelnó & vnifofm írhom.

Národní program podpory CR v regionech i
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR '
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1. výzva 2017

ROZVOJ ČR

Příloha č. 6 zásad pro žadatele

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
2.

Obchodní jméno 1 Jméno
žadatele

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

□ nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fůzi splynutím*) níže uvedených podniků:

Sídlo / Adresa žadatele

□ nabytím (fúzi sloučením6) převzal Jménf niže uvedeného/ých podnlku/ů:

IC/Datum narazení

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

1. Žadatel prohlašuje, že iako účetní období používá

□ kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek................................ konec............................... }.
V připadá, že béhem předchozích dvou účetních obdob! došlo k přechodu z kalendářního roku
na rok hospodářský anebo opačná, uvedte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla
použita (např. 1. 4.2012-31. 3 2013; 1.4. 2013 -31.12.2013):

Výše uvedené zmény spočívající ve spojeni či nabyti podniků
□ jsou Již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

Podniky2 propojená e žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený a Jinými podniky, pokud I tyto subjekty mezi
sobou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastni vlče než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům,
v Jiném subjektu;
b) Jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vlče než 50 % členů správního, řídicího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat vlče než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvá nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, vlče než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

□ nevznikl rozdělením (rozštéiwnfm nebo odštěpením") podniku.

□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

1Č

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnuté podpora de minimis použita7 Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti

Poskytovatel

Částka v Kč

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod plsm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nabo vlče dalších subjektů, se také považuji za podnik propečený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo Q zprostředkované se žadatelem o podporu se zahrnuji osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem e. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znénl pozdějších předpisů.

Výše uvedená změny spočívající v rozděleni podniků

□ Jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

Žadatel prohlašuje, že

4.

□ není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ jfi ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní Jméno podnlku/Jméno
a příjmení

Sídlo/Adresa

Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

IČ/Datum narozeni

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoné 6.88/2012 Sb , občanský zákoník.
1 E v infdimaca o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k i
I pojmu Jeden podniť z pohledu
pi?videí podpory efe mhtimfa.

> se zavazuje k tomu, že v případě zmény předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o
změnách, které u néj nastaly;* 1

4 Viz § 62 zákona č. 125/2003 Sb., o pfeménách obchodních společností a družstev, ve znáni pozdéjálth předpisů.
B Viz § 61 zákona 1.125/2008 Sb.
1 Viz s 243 zákona 1125/2008 Sb.
’ Pokud by na základů převzatých Činnosti nebylo možná drive poskytnutá podpory de minimis rozdám, rozdán se podpora
porn*mým způsobem na základá Četní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu ůCkiku rozdálenl (viz Cl. 3 odst 9
nanzeni C. 1407/2013, C. 1408/2013 a nahrazuilolho naftzenl 0.875/2007).
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> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
6.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za úCelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem 6. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o zrněné zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji
aprávcl a zpracovateli8, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj CR pro věechny údaje obsažené
v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu. Zároveň si je žadatel
vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a mláto podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele*

Razítko (pokud Je
součástí podpisu
žadatele)

* Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona C. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejně podpory
a o změně zákona a podpoře výzkumu a vývoje, vb znfinf p. o., zpracovatelem Je poskytovatel podpory de minimis.
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Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou
z vlče než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, nebo pokud peněžní prostředky
poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahuji 200.000.000 Kč.
Dodavatel - Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práca.
Uchazeč - Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém / zadávacím řízeni.

I.

Vymezeni pojmů

Program - Základní strategický dokument tematická, finanční a technická povahy pro konkrátnl
tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpáni ze státního
rozpočtu ČR.
Poskytovatel podpory - Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný
subjekt určený zákonem, který může na základe zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ve znáni pozdějších předpisů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.

Zájemce - Dodavatel, který byl ve výběrovém / zadávacím řízeni vyzván zadavatelem k podáni
nabídky.
Viatnlk veřejných zakázek - Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje
uveřejňováni informaci o veřejných zakázkách.
Profil zadavatele - Elektronický nástroj definovaný dle § 28 ZZVZ.
Elektronické tržiště - Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadáváni zakázek, systém
elektronických tržišť upravuje usneseni vlády č. 343 ze dne 10. 5.2010.

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory - Právní akt, kterým byla poskytnuta podpora

Písemná - Pro účely tohoto MP se písemnou fbímou rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně
emailové či obdobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitosti.

poskytovatelem podpory pffjemd. Blíže specifikuje podmínky poskytnutl/prevodu podpory. V daném
Programu se jedná o Rozhodnuti o poskytnutí dotace.

PfQamca je veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájeni, realizaci či udrženi akce
spolufinancované z rozpočtu MMR, který na základe Rozhodnuti o poskytnuti dotace přijímá dotaci
z Programu.
Zadávací fízenl - Postup zadavatele podle z. č. 134/2016, o zadáváni veřejných zakázek (dále jen
.ZZVZ"), jehož účelem je zadáni veřejné zakázky, a to až do uzavřeni smlouvy nebo do zrušeni
zadávacího řízeni.

Výběrová Ifzenl - Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu (dále jen ,MP"), jehož
účelem je zadáni zakázky, a to až do uzavfen! smlouvy nebo do zrušeni výběrového fizenl.

Zadáni vař

zakázky (§ 2 zákona ZZVZ) - Zadáním veřejná zakázky se rozumí uzavřeni úplatná

smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z niž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky,
služby nebo stavební práce. Za zadáni veřejné zakázky se nepovažuje uzavřeni smlouvy, kterou
se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele
při zadáváni veřejné zakázky

Zadání zakázky ve výbtrovám řízeni - zadáni zakázky dle tohoto Metodického pokynu. Metodický
pokyn upravuje postup zadáni zakázek malá hodnoty (do 2 ml. Kč bez DPH u dodávek a služeb
a 8 mU. Kč bez DPH u staveb) a zadáni zakázek pro příjemce, kteří nejsou zadavatelé dle ZZVZ.

Veřejná ze
i - veřejnou zakázkou Je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst 1, veřejná
zakázka na služby podle § 14 odst 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese
na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst 2 ZZVZ
Zadavatel-Každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízeni.
Veřejným zadavatelem (§ 4 ZZVZ)
a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu2) považuji za
samostatná zadavatele,
b) Česká národní banka,
c) státní příspěvková organizace,

II.

Vymezení veřejných zakázek v programu

V následujíc! kapitole je uvedeno vymezeni zakázek realizovaných v rámci zadávacích řízeni
(realizovaných dle ZZVZ) a v rámci výběrových řízeni (realizovaných dle tohoto MP).
Zadavatel je povinen při zadáváni zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházeni,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.
Zakázky se podle předmětu dáli na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební
práce.
Veřejnou zakázkou na dodávky Je veřejná zakázka, jejímž pfedmátem je pořízeni věci, zvířat nebo
ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součásti veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce
3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytováni Jiných činnosti,
než uvedených v odstavci 3.
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem Je
a)

poskytnuti činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dála jen
"hlavni slovník jednotného klasifikačního systému"),

b) zhotoveni stavby, nebo
c)

poskytnuti souvisejících projektových činnosti, pokud jsou zadávány společné se stavebními
pracemi podle písmene a) nebo b).

Stavbou je |>ro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářejíc! jednotný
celek, který je sám o sobě dostatečný k plněni hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu
na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební
práce považuje rovněž zhotoveni stavby odpovídajíc! požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž
za odpovídajíc! požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u niž má zadavatel
rozhodujíc! vliv na druh nebo projekt stavby.

d) úzeninl samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,
e) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojováni potřeb veřejného zájmu, které nemají
průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. jiný veřejný zadavatel ji převážná financuje, může v nl uplatňovat rozhodující vliv nebo
jmenuje nebo voli vlče než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.
2/10

Národní program podpory ČR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodná Infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha & 7 Zásad pro žadatele

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

MINISTERSTVO
PRO MfSTNl
ROZVOJ CR

3. Zakázka malé hodnoty č. I (A. nezadavatalé / B. zadavatelé)

Druhy veřejných zakázek v programu
Druh VZ

Rozpětí v Kč (nedosahuje max. hodnoty)

Přímá objednávka

0-99.099 Kč bez DPH

Zakázka malé hodnoty č. I

100.000 - 999.999 Kč bez DPH

Zakázka malé hodnoty č. II

1.000.000 -1.999.999 Kč bez DPH - dodávky a služby

U zakázek malého rozsahu zadavatel musf vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

■

Zadavatel může zároveň na základě písemně výzvy oslovit min. 3 potenciální uchazeče (musf
se jednat o uchazeče, klen jsou schopni dodat požadovaná plněni).

•

Lhůta pro předkládáni nabídek musí být min. 10 pracovních dnL

•

Plsti pro subjekty, které nejsou zadavatelem dle ZZVZ, zadavatelé dle ZZVZ postupitjf dle
zákona

•

U podlimitnlch veřejných zakázek zadavatel musí vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

■

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovit min. 5 potenciálních uchazečů
(musf se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadovaná plněni).

•

Lhůta pro předkládáni nabídek musí být mhr. 15 pracovních dni.

2.000.000 - 5.706.000 Kč bez DPH - dodávky a služby
6.000.000-142.668.000 Kč bez DPH - stavby

Nadlimitnf

•

4. Podllmitnl vsfejni zakázka (A. nezadavatalé)

1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby
Podllmitnl
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5 706 000 - XX Kč bez DPH - dodávky a služby

Typy zadavatelů
A. Zadavatelé, kteří nejsou zadavateli dle zákona o zadáváni veřejných zakázek (nejsou
veřejným a dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - .nezadavatelů'.
B. Zadavatelé, kteří Jsou zadavateli dle zákona o zadáváni veřejných zakázek (jsou veřejným
nebo dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - .zadavatelé"

III.

Postup zadání veřejné zakázky dle metodiky
Minimální rozsah zadávacích podmínek pro zakázky dle metodiky
Součásti oznámeni musí být základní informace o zakázce a výběrovém Hzenl. Oznámeni musí
obsahovat alespoň tyto údaje:

Druhy zadáváni veřejných zakázek dle typu zadavatelů
Druh VZ

A. Najmou zadavatelé ze
zákona

B. Zadavatelé za zákona

a) Identifikační údaje zadavatele;

1. Přímá objednávka

Dle metodiky

Dle metodiky

c) Druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);

2. Zakázka malé hodnoty č. I

Dle metodiky

Dle metodiky

3. Zakázka malá hodnoty č. II

Dle metodiky

Dle metodiky

4. Podllmitnl

Dis metodiky

Dle ZZVZ

5. Nadlimitní

Dle ZZVZ

Dle ZZVZ

b) Název zakázky;

d) Obchodní podmínky, pllpadná i závazný vzor smlouvy;
e) Platební podmínky;
f)

Maximální hodnota předmětu zakázky - Maximální hodnota předmětu zakázky stanovená
v rámci zadávací řízeni na předmět projektu musf být shodná s předpokládanou hodnotou
uvedenou v související žádosti o dotaci, ke která se výběr dodavatele vztahuje. Maximální
hodnota předmětu zakázky musí být v rámci zadávací dokumentace zadávacího Hzenl
stanovena.;

Podrobnosti k jednotlivým zakázkám v Programu

g) Požadavek na způsob zpracováni nabídkové ceny;

1. Přímá objednávka (A. nezadavatalé / B. zadavatelé)

h) Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracováni nabídky - Předmětem zakázky
se stává dle charakteristiky akce, na kterou byla podána žádost o dotaci, bud celá akce, nebo
její funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat akci jako celek jednou
zakázkou).;

•

Přímá objednávka musí být oboustranné potvrzená.

•

Musí být uveden účet- bankovní spojeni dodavatele.

•

Musí mlt povinné náležitosti smlouvy (pfédmét plněni, termín plněni, datum splatnosti, cena
bez DPH, cena včetně DPH, harmonogram fakturace, identifikační číslo projektu - vazba
na projekt, atd.).

•

Nesmi se jednat o rámcovou objednávku.

•

Lhůta a místo pro podáni nabídky;
Požadavky na způsob doručeni nabídky;

k) Hodnotící kritéria;
l)

2. Zakázka malá hodnoty č. I (A. nezadavateli / B. zadavatelé)
■

I)
j)

U zakázky, která nedosahuje hodnoty 1.000.000 Kč bez DPH je zadavatel povinen oslovit
min. 3 potenciální uchazeče (musf se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované
plněni).•

Způsob hodnoceni hodnotících kriterii - zadavatel musí písemně odůvodnit stanoveni
významnosti dllčfch hodnotících kritérii, současně zadavatel musí stanovit váhu
pro hodnoceni dílčích kritérii, kterou vyjádři v procentech;

m) Požadavky na kvalifikaci a požadavky na způsob splněni kvalifikačních předpokladů:
•

Dodavatel musí dále prokázat, že je oprávněn podnikat v oblasti, které se zakázka týků.

Lhůta pro předkládáni nabídek musí být min. 10 pracovních dni.
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Oprávněni1 k podnikáni prokáže doložením prosté kopie živnostenského listu a kopie
výpisu z obchodního rejstříku,
•

Dodavatel musí předložit deštné prohlášeni o splněni kvalifikačních kritérii podepsané
statutárním zástupcem.;

n) Způsob Jednáni s uchazeči, pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat;
o) Podmínky a požadavky na zpracováni nabídky, jaké údaje týkajíc! se předmětu zakázky
a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést aby mohl zadavatel posoudit soulad
nabídky se zadávacími podmínkami, u zakázek vyšél hodnoty povinný požadavek zadavatele
na předloženi návrhu smlouvy na realizaci zakázky, pokud není návrh smlouvy součásti
zadávacích podmfnek. Případně další požadavky.;

MINISTERSTVO
PRO MlSTNf
ROZVOJ ČR

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní e doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č. 7 Zásad pro žadatele

Stanoveni předpokládané hodnoty zakázky
Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývajíc!
pro zadavatele z plněni zakázky. Zadavatel je povinen předpokládanou hodnotu zakázky stanovit
pro účely postupu ve výběrovám řízeni před Jeho zahájením. Při stanoveni předpokládané hodnoty
zakázky Je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni zahájeni výběrového řízeni.
PO stanoveni předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informaci o zakázkách
stejného nebo obdobného předmětu plněni, nebo údajů a informaci získaných průzkumem trhu
s požadovaným plněním nebo Informaci získaných jiným vhodným způsobem.
Smlouva musí být uzavfena na dobu určitou s respektováním terminů maximální možné délky
realizace projektu dle podmínek Programu.

p) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;

Děleni předmětu zakázky

q) Lhůtu, po kterou je dodavatel nabídkou vázán;

Zadavatel nesmr rozdělit předmět zakázky tak, aby Um došlo ke sníženi předpokládané hodnoty pod
finanční limity stanovené v tomto MP a k zadánr zakázky v jiném (mírnějším) druhu výběrového Hzenl,
než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

r)

Doba a místo plněni zakázky;

s) Možnost využiti
poddodavatelů
t)

poddodavatelů

(původně

subdodavatelů) a

specifikace

případných

Lhůta pro podáni nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace
Lhůta pro podání nabídek nesmi být

Případně další požadavky na zpracován! nabídky;

a) u zakázek malého rozsahu kratší než 10 kalendářních dnů,

u) Poskytováni dodatečných informaci;

b) u podllmltnlch zakázek kratší než 16 kalendářních dnů,

v) Údaje povinné pubScity.
Pokud zadavatel v rámci otevřené výzvy přímo vyzývá zájemce, musí být schopen prokázat odesláni
této výzvy.
Postup zadáni zakázek dle metodiky
Stanoveni předmětu zakázky

c) kratší než 35 kalendářních dnů v případě nadlimitních veřejných zakázek
Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětleni zadávací dokumentace. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů a v případě zakázky malého rozsahu
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podáni nabídek. Dodatečně informace může
zadavatel poskytnout l bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozdějl do 4 pracovních dnů a v případě zakázky malého rozsahu nejpozději do 2 pracovních dnů
po doručeni žádosti podle předchozího odstavce.

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:
a) všechna plnění, jejichž předměty plněni tvolt Jeden funkční celek nebo
b) všechna obdobná a spolu související plněni, přičemž související plnění jsou ta, která spolu
místně, věcně a časově souvisí.
Při určeni předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označen! zboží a služeb, která
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačně, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni
nebo vyloučeni určitých uchazečů nebo určitých výrobků.
Takový odkaz lze výjimečně připustit pokud:
a) by bez jeho použiti, nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky,
zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách výslovně umožnit pro plněni zakázky
použiti i Jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni, nebo
b) by bylo pořizované plněni nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a Jeho
přizpůsobeni by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel
v zadávacích podmínkách uvést podrobněji specifický popis plněni.
Skutečnosti uvedené v předchozím bodu je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyžádáni
prokázat

Využiti poddovatelů
V případě využiti poddodavatelů je příjemce povinen ve smlouvě uvést tuto skutečnost včetně
seznamu poddodavatelů a rozsahu jejich zapojeni na realizaci dila.

1 Dokumenty ne starší 90 dnú.

5/10

Dodatečné informace, včetně přesného zněni požadavku (anonymIzace tazatele), odešle zadavatel
současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejni dodatečné Informace
včetné přesného zněni žádosti stejným způsobem, Jakým uveřejnil oznámeni otevřená výzvy,
případné tyto připojí k zadávací dokumentaci na elektronickém tržišti.
Provedeš zadavatel (prostřednictvím dodatečných informaci) úpravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podáni nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové
změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od okamžiku změny čiňte celou původní délku šrůty pro podáni nabídek.

Otevírání obálek, posouzení a hodnoceni nabídek
A. Otevíráni obálek - nabídky doručené v listinné podobě
Obálky nesmi být otevřeny před uplynutím lhůty pro podáni nabídek. Otevírají se pouze obálky
doručené ve lhůtě pro podáni nabídek

B. Otevíráni nabídky doručené v elektronické podobě
Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozum! zpřístupněni jejího obsahu. Nabídky
podané v elektronické podobě nesmi být zpřístupněny před uplynutím lhůty pro podáni nabídek.
Zpřístupňuji se pouze nabídky podané ve lhůté pro podáni nabídek, podepsané zamčeným
elektronickým podpisem.
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Otevírání obálek (popi*, elektronických nabídek), posouzení a hodnocení nabídek provádf:
a) zadavatel,
b) jiná osoba, pověřená zadavatelem (dále jen „pověřená osoba*), tímto způsobem je možná
posuzovat a hodnotit pouze zakázky malého rozsahu nebo
c) hodnotící komise, která má alespoň 3 členy, kterou jmenuje zadavatel.
O otevíráni obálek, posouzení a hodnocení nabídek se pofizuje protokol obsahující rozhodné
skutečnosti, týkající se posouzeni a hodnoceni nabídek {nejprve se otevírají elektronicky doručeni
nabídky):
a) seznam doručených nabídek, vCetné identifikačních údajů uchazečů;
b) seznam uchazeCů vyzvaných k doplnění/objasněnl nabídky, pokud byli vyzváni;
c) seznam vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky
vyřazeny;
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Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise nebo
pověřená osoba porušila postup stanovený tímto MP. Pro nové posouzení a hodnoceni nabldBk může
zadavatel ustanovit jinou hodnotící komisi nebo tímto pověřit jinou osobu, případně provede nové
posouzeni a hodnocení nabídek sám.

Hodnoceni nabídek
Hodnoceni nabídek může být provedeno výhradně na základě jednoho ze dvou základních
hodnotících kritérií, 1j. podle:
•
•

ekonomické výhodnosti nabídky nebo,
nejnlžšl nabídkové ceny.

Rozhodne-ll se zadavatel pro zadáni veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Při stanovení a vymezení dílčích
hodnotících kritérií musí zadavatel postupovat analogicky či v souladu s § 114 a nási. ZZVZ Dále je
zadavatel povinen:
•

stanovit taková kvalifikační a hodnotíc! kritéria, která nebudou diskriminační a nebudou
neopodstatněně znevýhodňovat určité dodavatele,

•

stanovit základní hodnotící kritérium, kterým je i) ekonomická výhodnost nabídky, nebo ii)
nejnižšf nabídková cena.

•

při využití kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanovit Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria
a jejich váhy v procentech (dllčl hodnotící kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty
a ceny).

■

Dllčl hodnotíc! kritéria se musí vztahovat k nabízenému plněni zakázky. Mohou jimi být
zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční
vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životni prostředí, vliv na zaměstnanost osob
se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis,
zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo Ihůia pro dokončení.

■

Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností dodavatele, sankce, nebo platební podmínky.

•

dbát na to, aby tato kritéria skutečné vyjadřovala vztah užitně hodnoty a ceny v souladu
s § 114 a násl. ZZVZ, a aby se vztahovala pouze k nabízenému předmětu veřejné zakázky,
(viz novela zákona č. 40/2015 Sb. účinná od 6.3. 2015: Dílčími hodnotícími kritérii mohou být
také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky,
pokud mají významný dopad na její plnění.),

•

stanovit jedním z dílčích hodnotících kritérií vždy nabídkovou cenu s vahou pro hodnoceni
minimálně ve výši 80 % v případě zakázek na stavební práce a s vahou minimálně ve výši
60 % v případě zakázek na dodávky a/nebo služby,

•

zajistit že subjektivně hodnotitelná kritéria nebudou mít (v případě jejich použiti) úhrnem vyšší
váhu než 10 %,

■

stanovit v oznámení, výzvě nebo v zadávací dokumentaci váhu, kterou vyjádří v procentech,

•

zajistit aby dílčím hodnotícím kritériem nebyla jakákoliv sankce ani splatnost faktur,

Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu dopkišní
nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a/nebo
údaje a Informace, které jsou předmětem hodnocení.

•

v případě, že Je dílčí hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné (napf. doba realizace, délka
záruky) musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit maximální hodnoty takovéhoto
kritéria,

V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtě nedoplnl nebo neobjasní, případně zadavatel
nepromine pozdní doplněni nebo objasnění, musí být tato nabídka vyřazena.

•

zajistit, aby v případě použití dílčího hodnotícího kritéria .záruka* neakceptovala hodnotící
komise nepřiměřeně nabídky, a v případě použití tohoto kritéria zadavatel v zadávací
dokumentaci stanovil maximální hodnotu záruky, aby její nepřiměřená nabídka neúměrně
nepřevážila váhu kritéria cena a max. délku záruky, tak aby nepřekračovala dobu trváni
zadávací lhůty.

d) popis způsobu a odůvodněni hodnoceni nabídek, pokud je hodnotícím kritériem ekonomická
výhodnost nabídky;
e) výsledek hodnoceni.
Je stanoveno, že zadavatel je povinen informovat v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení.
Posouzeni a hodnocení nabídek
Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté a musí
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzeni a hodnoceni nabídek.
Před zahájením posouzeni a hodnoceni nabídek musí potvrdit svou nepodjatost a převzetí závazku
mlčenlivosti formou čestného prohláěenl. Osoba, která zpracovávala ZD, nesmí být členem hodnotící
komise,
Zvolit komisi oro otevíráni obálek a hodnocení nabídek.
Zadavatelem zvolená/é Komise pro otevíráni obálek a hodnoceni nabídek (dále Jen „Komise")
má alespoň tn Cleny, kteří nesmi být va vztahu k veřejně zakázce a k uchazečům podjati, o své
nepodjatost! učiní písemné prohlášeni, členové komise jsou povinni zachovávat mlčeni
o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s účasti v komisi a toto stvrdí písemným
prohlášením.
a) Zvolena Komise zallstl otevírání obálek.
b) Provede posouzeni kvalifikace, hodnocení nabídek
c) Komise zadavateli předloží návrh vítězného dodavatele zadávacího řízeni a doporučí
uzavření smlouvy.
Posouzeni nabídek
Po otevřeni obálek provede zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba posouzeni nabídek.
Posouzeni nabídek spočívá v posouzeni, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími
podmínkami.

Hodnocení nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba podle hodnotících
kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodnějšl nabídku vyhodnotí ekonomicky
nejvýhodnějšl nabídku nebo nabídku s nejnížši nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek může být
provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byta podána
uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tuto skutečnost je v takovém případě uvedena
v protokolu.
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Seznámit bezprostředně po hodnocení písemně všechny uchazeče o výsledku zadávacího
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Národní program podpory CŘ v regionech
Podprogram Rozvoi základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č.7 Zásad pro žadatele

Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
8 vybraným (vítězným) uchazečem uzavřít smlouvu - V případě řešeni dodávky (plnénl předmětu
smlouvy) prostřednictvím poddodavatele musí být tato skutečnost uvedena v uzavřené smlouvé
včetně specifikace předmětu.
V případě uzavíráni smlouvy platr, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem,
který podal vítěznou nabídku (dále Jen .vybraný uchazeč’). V případě, že vybraný uchazeč odmítne
uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může uzavřít
zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil Jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může
zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. Smlouva musí být
uzavřena ve shodě a podmínkami výběrového řízeni a vybranou nabídkou. Za nedostatečnou
součinnost Je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (tzn. listině
nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V připadá, že uchazeč neposkytl zadavateli dostatečnou
součinnost doloží zadavatel tuto skutečnost písemně formou čestného prohlěěenf.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnoceni nabídek, z něhož je zřejmě
pořadí nabídek. Tato Informace musí být zaslána písemně, a to bud dopisem, nebo elektronicky
(odesláni musí být schopen zadavatel prokázat - dodejka, podací lístek, předávací protokol,
emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem apod.).
Pokud si to zadavatel v oznámeni výběrového Rzenl vyhradí, může ve výběrovém Rzenl uveřejnit
oznámeni o výsledku výběrového Rzenl a
pa
oznámeni o vyřazeni nabídky stejným způsobem,
jakým vyhlásil výběrově Rzenl. V takovém pRpadě se oznámeni o výsledku výběrového Rzenl
a
pa é oznámeni o vyřazeni nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejněni.
Zadavatel je povinen neprodleně Informovat poskytovatele podpory o všech Hzenich o př
úkonů zadavatele zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS")
a rozhodnutích ŮOHS o těchto Hzenich, jejichž předmětem Je předmětná zakázka financovaná
ze státního rozpočtu ČR.
IV.

Zadavatel nesmi uzavřít smlouvu s uchazečem,
a) pokud se na zpracováni uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele č! člen
statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen Rdícího orgánu zadavatelé,
člen realizačního týmu projektu ď osoba, která Be na základě smluvního vztahu podílela
na zadáni předmětného výběrového řízeni,
b) resp. s uchazečem ve sdruženi, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního
týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadáni předmětného
výběrového Rzenl, nebo
c) jehož poddodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu čl osoba, která as
na základě smluvního vztahu podílela na zadáni předmětného výběrového řízeni.

Národní program podpory ČR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č. 7 Zásad pro žadatele

Kontrola zadávacích řízení

Kontrola zadávacích Rzaní Je stejná pro kontrolu zakázek realizovaných v rámci metodiky
I zakázek realizovaných dle zákona.
__
Výběr dodavatele podléhá kontrole. Kontrola |e prováděna před vydáním Rozhodnutí
o poskytnuti dotace.
Povinnosti zadavatele k uchováni dokumentace
Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických
úkonech související se zadáním zakázky. Dokumentaci o zakázce se rozumí souhrn všech
dokumentů v listinné čl elektronické podobě, poHzené v průběhu výběrového Rzenl.
Doba, po kterou musí mlt pRjemd veškeré originální dokumenty související s realizaci zakázky
uchovány, Je stanovena v právním aktu o poskytnuti podpory nebo závazných právních předpisech
upravujících oblast zadáváni zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončeni projektu.

Smlouva musí mlt písemnou formu a musf obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a) označeni smluvních stran vft. IČO a DIČ pokud Jsou přiděleny;
b) předmět plněni (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);

Doložení výběru dodavatelů správci programu

c) cena bez DPH, vč. DPH a uvedeni samotného DPH, přlp. uvést, že dodavatel není plátcem

Po uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem předložit správci Programu niže uvedené
dokumenty (tzv. doklady drahé vlny):

DPH, platební podmínky;
d) doba a místo plněni;
e) vymezeni subdodavatelů;
f)

bankovní spojeni dodavatele;

g) harmonogram čerpáni finančnfch prostředků (dotační i vlastni);
h) další obligatoml náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zadavatel nesmi umožnit podstatnou změnu práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, kterou
uzavřel na plněni zakázky. Vymezeni podstatných změn dle § 222 ZZVZ.

1. Formulář ss základními údaji o zvoleném Hzenl.
2. Kopli výzvy na podáni nabídek uveřejněné na portálu zadavatele nebo na elektronickám
nástroji, pHpadnš I písemnou výzvu zadavatele k předloženi nabídky na realizaci akce
včetně všech příloh.
3. Nabídku vítězného zájemce na základě výzvy (včetně příloh - návrh smlouvy o dílo
atp.).
4. Doklady o splněni kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele.
5. Zprávu o posouzeni a hodnoceni nabídek.
6. Smlouvu uzavřenou a vybraným dodavatelem.

ZrušeníV
2 výběrového řízení
Zadavatel je oprávněn výběrové Rzenl zrušit nejpozději však do uzavřeni smlouvy. O zrušeni
výběrového Rzenl Je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podáni nabídek.
V pRpadě zrušeni výběrového Rzenl v době běhu lhůty pro podáváni nabídek, uveřejni zadavatel
informaci o zrušeni výběrového Rzenl stejným způsobem, jakým toto výběrové Rzaní zahájil.
Poskytováni informaci
O výsledku výběrového Hzenl musejí být bez zbytečného odkladu Informováni všichni uchazeči, kteří
podali nabídky ve liůtě pro podáni nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového Hzenl.
Oznámeni o výsledku výběrového Hzenl musí obsahovat min. následující informace: identifikační
2 Dle ZZVZ (Hlava XIII, § 217 a dála)
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Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha 17 Zásad pro žadatele

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č. 7 Zásad pro žadatele
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Prohlášeni k akel financovaná z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech

Prohlášení1 k výběru dodavatelů NPPCRR

Já, (příjmení, jméno, titul).......................................................................žadatel I statutární zástupce
(název žadatele o dotaci)....................................................................................
prohlašuji, že pil výběru dodavatele byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného

Prolekt
Název prolektu
Identifikační čisto projektu
Název žadatele
K žadatele

zacházeni a zákazu diskriminace.

Identifikace zadávacího řízeni
Název / číslo zadávacího řízeni

(datum; razítko a podpis žadatsle/statutámiho zástupce)

Identifikace typu zadavatele
Zadavatel ze zákona*
Není zadavatel ze zákona*
* označte správnou odr-ovéd i Ano
Druh zvoleného zadávacího / výběrového řízení
VZMR 0 - 999,999 Kč bez DPH*
VZMR 1.000-000 - í.999.999 Kč bez DPH u dodávek a služeb*
1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH u staveb
Podllmitnl*
Nadlimitní*
* označte správnou od pověd a uveďte i ředpokládanou hodnotu zakázk.

Přílohy:
Specifikace oslovených subjektů

Hodnotící kritéria a váhy
Cena
Kvalita
Ostatní lapecfflkulte)________________________
Cena musí dosahovat min. 60 % u dodávek a služfib a 60 % u staveb. Subjektivní kriteria musf
dosahoval max. 10 %.

Specifikace obdržených nabídek

Clilo

Informace k výběrovému / zadávacímu řízení
Před pokládaná hodnota zakázky (Kč bez DPH
Vysoutéžená / skutečná cena zakázky (Kč bez DPH
Lhůta pro podáváni nabídek
Vyvěšeni výzvy na profilu zadavatele nebo
elektronickém nástroji pro administraci a správu VZ
Počet oslovených uchazečů

Počet obdržených nabídek

Dodavatel

Nat
provýbšr

Uvedla lhůtu, ve která bylo možné překládat
nabídk ,
■
Kde vyváleno
•
Uvedíe odkaz
■
V řtloze uveďte Printscreen výzvy
■
Uveďte počet oslovených uchazečů.
•
V příloze vyjmenujte oslovené zějemce
a doložte kopie osloveni, případně jiný
doklad rokazu fcí oslovení.
■
Uveďte počet obdržených nabídek.
■
V příloze specifikujte obdržená nabídky.
*
V příloze doložte kopli krycích listů
všech obdržených nabídek a kompletní
vítěznou nabídku.

1 Ke každému zadávacímu / výběrovému Rzenl musí být samostatné prohláienl.
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Přehled oprávněných příjemců
Příklady uznatelných a
Iných výdajů
Parametry na úrovni pnýektů
Doplňující informace k nařízeni o blokových výjimkách
Charakteristika eventů
Výher režimu veřejná podpory
Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVĚ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ1 - Přehled oprávněných příjemců
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
Přehled oprávněných příjemců

•

Destlnačnl společnosti na úrovni krajů
o
o
o
o

•

Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit a propagace
kraje.
Krajská DS pokrývá celé územi kraje.
Jedním ze zakladatelů! zřizovatelů je kraj.
Je registrovaná / certlflkovaná na MMR.

Lokální a oblastní destlnačnl společnosti
o
o

o

Lokální a oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace destinace.
DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / ku mé případné Jiným
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikosti menél územní
oelek než kraj, v nékterých případech území destinace přesahuje administrativní hranice
kraje.).
Lokální a oblastní DS Je registrovaná / certlfikovaná na MMR.

Přehled právních forem oprávněných příjemců:
■
■
■
•
■
•
•
■
■
•
•
■

Společnost s ručením omezeným
Obecně prospéčná společnost
Ústav
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Státní příspěvková organizace ostatní
Spolek
Zájmová sdruženi právnických osob
Obec
Kraj
Dobrovolný svazek obci
Akciová společnost
Pobočný spolek
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 2 - Příklady uznatelných výdajů

Verze 9.20«o

MINISTERSTVO
PRO MtSTNl
ROZVOJ CR
NÁRODNÍ

program podpory cestovního ruchu v regionech

1. výzva 2017
NPPCRR - Marketingové aktivity v CR (117P72200)
Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů

Podporovaní oblasti

Příklady podporovaných aktivity
(nejedni se 0 taxativní výčet)
Tvorba strategických dokumentů destinace.

•

Příklady uznatelných I neuznatelných výdajů ale aktivit
(nejedni se o taxativní výčet)
•

Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené se zpracováním aktualizace strategických
dokumentů, vyhodnocením plněni stávajících strategických
dokumentů, respektive zpracováni nových strategických
dokumentů po ukončeni jejich platnosti (např. výzkum potenciálu
destinace a jeho využití, realizace studil a pořízeni dat pro
zpracováni / vyhodnoceni / aktualizaci strategických dokumentů,
atd.).
o Koordinační schůzky a workshopy pro zápolené subjektypronájem prostor, technika,
Neuznal
výdaje
o Realizace výdajů nesouvisejících s aktualizaci / vyhodnocením /
zpracováním strategických dokumentů.
o Výdaje spojené s aktualizaci / vyhodnocením / zpracováním
strategických dokumentů vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s pořízením studil popisujících dopady
cestovního ruchu na destinaci - konzultace, primární sběr dat,
sekundám! analýza dat prezentace.
o Výdaje s pořizenlm prostředků (SW, nebo HW), dat a dalších
aktivit pro zabezpečeni realizace dopadová studie vlastními
silami.
Neuznat lé výdaje
o Výdaje spojené s pořízením dopadových studil nesouvisejících
s územím destinace.
o Realizace dopadových studil vlastními silami.
Uznatelná výdaje
o Výdaje spojené s účasti cílových skupin vzdělávacích aktivit na
školeni(poplatek za účastna kurzu l

•

Řízen! destinace (1)
Tvorba dopadových studil (hodnoceni ekonomických,
sociálních a environmentálních dopadů cestovního
ruchu; sledováni vztahu rezidentů a návštěvníků;
podklady pro návStávnický management; monitoring
udržitelného rozvoje).

■

•

•

•

VzdSlávánl a trénink pracovníků DS a d
i aktérů
cestovního
ruchu
(pracovnici
TIC,
DS,
oddélenl/odborů cestovního ruchu při Krajském

•

1
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úřadě, vzděláváni a školení průvodců, subjektů
cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).
•

•

Nastaveni KPI's pro vyhodnocováni efektivity
činnosti destinačnlch společnosti.

■

•

■

Realizace
marketingových
šetřeni
v
oblasti
monitoringu návštěvnosti (profil návštěvníka), šetřeni
zdrojových trhů, vnímáni destinace (image, brand),
spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo
analýz konkurence.

Marketingová výzkumy
(2)

•

•

•

Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního
ruchu se zaměřením na rozvoj destinace - zjištěni
potřeb na straně nabídky, spokoienost s funuevánfm

•

Výdaje spojené s pronájmem sálu včetně pronájmu technického
vybaveni pro realizaci školeni, odměnou externího lektora,
zajištěním studijních materiálů.
Neuznat'
výdaje
o Výdaje na odměnu interního lektora,
o Doprava na školeni. Ubytováni v případě vícedenních školeni,
o Pronájem prostor v případě realizace školeni v prostorách
v majetku členů statutárních orgánů organizace (např. pronájem
vlastni zasedačky, pronájem prostor mimo organizaci, ale
v majetku statutárního zástupce, atd..
Uznatelné výdaje
o Pořizanl metodiky pro definováni KPI's, včetně nástrojů na jejich
sledováni a popisu jejich vyhodnocováni včetně konzultačních a
poradenských služeb
o Pořízeni dat a dalších podkladů pro definováni / sledováni /
vyhodnocováni KPTs destinace.
o Proškoleni zaměstnanců zodpovědných za sledováni a
vyhodnocováni ,KPI's - lektor, vytvořeni manuálu.
o Tvorba SW prostředí, ve kterém budou klíčové hodnoty
zaznamenávány, analyzovány.
Neuznateiné výdaje
o Výdaje spojené se zajištěním definováni / sledováni /
vyhodnocováni KPTs destinace vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené se zajištěním marketingových výzkumů
realizovaných za účelem sledováni profilu návštěvníků, trendu
v náštěvnosti, požadavků a spokojenosti návštěvníků.
o Výdaje 8pojené s realizaci výzkumů za účelem srovnáváni
destinaci (benchmarklng).
o Pořízeni nástrojů (SW a HW, další) na realizaci výzkumů, správu,
zpracováni a vyhodnoceni dat.
o Pořízeni upomínkových předmětů pro účastníky výzkumu.
Neuznateiné výdaje
o Kontrola tazatelů nebo realizační firmy v terénu vlastními silami.
o Dodatkové analýzy dat pořízených v rámci programu nad rámec
naplánovaných aktivit.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s realizaci výzkumu u nositelů nabídky,
o Výdaje spojené s pořízením nástro ů SW HW další nazalštěnl
2
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a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení
nabídky CR apod.

•
•

Realizace mystery-shoppingu u poskytovatelů služeb
cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality
služeb.

•

•

•

Akce
cestovního
ruchu
(realizace
eventů
regionálního
charakteru
ve spolupráci
s oblastnt/lokálnl DS). Vztah realizovaných akci
k nabídce destinace a akce musí být primárně
zaměřené
na návštěvníky cestovního
ruchu
(nebudou podporovány akce zaměřené primárně
na rezidenty destinace - např. společenské - kulturní
akce, atd.)

■

Podpofené eventy budou hodnoceny dle metodiky a
kritérii pro posuzováni kvality eventů využívanou
agenturou CzechTourtsm.

Tvorba a Inovace
produktů (3)

výzkumů u nositelů nabídky.
Výdaje spojené s uspořádáním workshopu / konference pro
nositele nabídky za účelem projednáváni možnosti / překážek
dalělho rozvoje destinace.
Neuznateiné výdaje
o Realizace dotazováni vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Realizace aktivit souvisejících se zajištěním mystery-shoppingu a
jeho vyhodnocením (definováni nápravných opatřeni), včetně
nákupu služeb souvisejících s realizaci mystery-shoppingu u
poskytovatele dané služby.
o Mystery-shoppíng musí být realizován specializovanými /
vyškolenými subjekty.
Neuznateiné výdaje
o Realizace dotazováni vlastními silami.
o Následná opatřeni k odstraněni chyb zjištěných v rámci mystery
shoppinpu.
Uznatelné výdaje
o Eventy budou posuzovány dle metodiky agentury CzechTourlsm
- kritéria budou zohledňovat např. návštěvnost akce, unikátnost
či tradici daného eventu, počet TV stanic zajišťujících přenos,
počet domácích 1 zahraničních návštěvníků apod. Cílem je
monitorovat efektivitu vynaložených veřejných prostředků,
zhodnotit přinos akce pro cestovní ruch a také přinos pro
destinaci (region).
o Podpořené eventy musí mlt vazbu na nabídku destinace, místní
kultumě-historickě a přírodní dědictví a produkty destinace,
o Eventy muslbýtprimámě cíleny na účastníky cestovn iho ruchu,
o Uznatelné výdaje spojené s realizací eventu — zábor, pronájem
potřebného vybaveni a sociálního zázemí akce, pronájem
technického vybaveni (např. ozvučeni, pódium, multimediální
obrazovka, informační panely), vytvořeni informačních materiálů
za účelem propagace akce, realizace propagačních aktivit na
zvýšeni povědomí o akci, aktivity související se zabezpečením
účinkujících /vystupujících subjektů,
o Výdaje spojené s realizaci aktivit za účelem zjištěni návštěvnosti
akci, na kterých se neprodávají lístky)
Neuznateiné výdaje
o Realizace aktivit zaměřených primárně na razldenv, místní
o

•

3

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

•

Tematické a regionální produkty - výrobky (vč
zapojeni
regionální
producentů
do nabídky
destinace).

•

■

■

Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk
karet, SW aplikace pro administraci turistických karet,
čtečka karet, atd.)

•

■

Brandlng destinace (4)

•

Strategie brandlngu (definováni hodnot destinace, na
kterých značka stoji, návrh značkv a eilho

•

obyvatele), podporu komunitního rozvoje miste. atd.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s tvorbou, distribuci a propagaci tematických a
regionálních produktů.
o Výdaje spojené s propagaci regionálních producentů a
využíváním regionálních produktů (např. eventy, výstavy,
soutěže, atd.).
o Výdaje spojené s ukázkou / zpřístupněním výroby regionálních
produktů veřejnosti.
o Realizace aktivit zaměřených na propagaci systému regionální
výrobek / služba. Zapojeni systému regionálního výrobku / služby
do systému regionálních značek pod Asociaci regionálních
značek.
Neuznateiné výdaje
o Výdaje na produkty nesouvisející s nabídkou a tématem
destinace.
o Výdaje na produkty, které nejsou určeny a nabízeny
návštěvníkům.
□ Výdaje na nákup produktů u jiných než lokálních producentů
a výrobců (sídlo firmy/výroba/provozovna musí být vdané
destinaci).
o Osobni a režijní náklady spojené s tvorbou regionálních produktů
vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s pořízením, potiskem, distribuci turistických
karet
o Výdeje spojené se správou turistických karet a vytvořením /
pořízením aplikaci pro správu turistických karet
o Výdaje spojené s pořízením odečtů / přečteni turistických karet
v zapojených provozech.
o Výdaje spojené s propagaci turistické karty regionu a zapojených
provozů.
o Jazykové mutace karet - web, mobilni aplikace.
o Licence
Neuznateiné výdaje
o Osobni a režijní náklady související se výrobou a zaváděním
turistických karet vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spořené s realizaci brandinuu destinace 'např. výzkumy
4
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umísťování}. vztah k národní dastínačnf značce,
kterou
spravuje
agentura
CzechTourism
(www.brand.czechtourism.cz).

Fotobanky/imageová videa - včetně SW aplikací pro
uchování, správu a distribuci. Budou předkládány
v rámci ZVA a monitorovacích zpráv v dobé
udržitelnosti k využití pro aktivity MMR i agentury
CzediTourtsm {podmínkou otelfení licenčních práv
pro 3. strany).

•

*

Suvenýry/propagsfinf předměty (vztah k destinaci
/respektuje
kultumě-hlstortcká
nebo
přírodní
specfřka/, respektive vztah k regionálním produktům
destinace).

*

vnímáni značky, návrt* značky, vytvoření logotypu a logomanuátu
značky, strategie rozvoje značky, vytvořeni zastřešující značky
(tzv. pmbrella brandu) a navazujících značek, atd.)
q
Tvorba brand manuálu.
o Workshop se zainteresovanými subjekty v rámci destinace pronájem prostor, technika.
Neuznateiné výdaje
o Osobní a režijní náklady související & tvorbou strategie vlastními
silamiUznatelné výdaje
o Výdaje spojené s nákupem práv, k již existujícím fotografiím,
respektive pořízeni nových fotografií pro účely propagace
destinace.
o Výdaje spojené s pořízením Imageových videi zaměřených na
propagaci destinace, respektive k propagaci hlavních produktů
cestovního ruchu destinace.
o Ontmo zpřístupněni fbíobanky partnerským subjektům.
Neuznateiné výdaje
o Pořízení fefoaparátu. respektive kamery pro pořízení fotobuňky /
imegeových videí kostními síJbttiI.
o Pořízení fotobanky/ imageových videí vlastními silami,
o Pořízeni fotobanky / imageových videí nesouvisejících s produkty
destinace,
případné
nevyužívanými
v rámci
propagace
destinace._________________________________
Uznatelné výdeje
o Výdeje spojené s pořízením a prodejem suvenýrů f propagačn ítfi
předmětů (např. nákup, skladování, doprava, atd ).
o Suvenýry a propagační předměty musí mít vztah k destineol b její
specifické nabídce ~ např. BemandiBR - sádrové odlitky trilobitů,
o Např. vytvořen} turistická vizitky / turistické značky k nově
vytvořenému produktu destinace
o Relevantní autorská práva
Neuznateiné výdaje
o Pořízení euvBnýrfi / propagačních předmětů nesouvisejících se
specifickým zaměřením destinace / produktu,
o Pořízení suvenýrů / propagačních předmětů, které nebudou
distribuovány návštěvníkům.
o Režjnl a osobní rtákiady spojená s výrobou suvenýrů /
propagačních předmětů vlastními silami______________________
5
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•

Provázání webových poitátů; budování společných
datových akladů (např. propojeni krajského webu s.
oblastními a lokálními weby).

■

Proplacen f prodUKtC, klené budou dodány poškozené, budou
vykazovat vady nebo budou nefunkční,
o Náklad y spo ©nó s© skladováním b připadnou čidrtbou ředmétú.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojeně & propojením webu, respektive informačních
a rezervačních portálů destinace s wetoy a portály krajské úrovně
(vzájemná výměna dat a informaci),
o Vytvoření oentrétotio datového akíadu na úrovni kraje
postupného pra všechny destinace působící na území kraje,
včetně destinaci přesahující hranice kraje,
Propojeni existujících datových skladů na úrovni destinace
a krajs.
o Vytváření automatizovaných kalendářů kulturnfon akcí.
o Vytvoření jednotného vizuálního stylu u webu kiaja a oblastní /
lokální destinace.
o Vytvoření jednotné platformy pro weby destinace na úrovní kraje,
o Licence/autorská práva
Neuznateiné výdaje
o Nákup licencí nesouvisejících s realizací; rojeMu.
Uznatelné výdaje
o Výdeje Bpojetto s propojením webu destinaci a informačních
portálů destinací na webcvé portály CzT.
o Provázanost datových skladů destinaci s datovými sklady CzT.
o Vytvářeni automatizovaných kalendářů kulturních akcí.
o Vytvořen í Jed notného vtzuáln Iho stylu u wa bů dešti naci a jejich
provázání na weby CzT.
Neuznateiné výdaje
o Vytvofen lnového webu.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s realizací komplexní komunikační kampaně
zaměřené na propagaci destinace, respektive produktů destinace
(např. nákup mediálního prostoru / vysilačích časů, výroba
propagačního spotu, realzaca tisková, nn-line, rozhlasové
kampaně, kampaně v kinech, vytvoření a umfsttnl pořadu do TV
- ceatovatebké pořady, atd.)
Neuznateiné výdaje
o Realizace kampaně nepřevázané na produkty a specifickou
nabídku destinace.
o Realizace kam::aně nev, dházelcí ze strate.ických dckunsnfij
o

Distribuce produktů
cestovního ruchu (6)
■
■

Projekty distribuce informací mezi národní, regionáJni
a lokální úrovní destinací cestovního ruchu.

■

»
■

Komunikační kampaně <vč, vídeospclíi).

*

Komunikace (6)
■
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destinace.
o v rámci kampaně nedošlo k zapojení prvků jednotného
_______ vizuálního atyiu destinace;____________
U2mtelaó výdaje
o Výdaje spojené s realizaci ediční činnosti zaměfené na
propagad destinace a produktu destinace, včetně eventů
realizovaných v destinaci (grafický návrh, obsahová náplň,
doplňující fotografie, korektura, copywrtilng, publikace, distribuce,
nákup mediálního prostoru, atd.).
o Např. vydání imageové tiskoviny, vytvoření materiáLi k naučným
stezkám, vydání mapového podkladu destinace, vydáni brožury
k turistickým kartám destinace, případně regionálním produktům.
o Např. vytvoření propagačních materiálu na podporu
realizovaných eventů.
o Autorské práva na fotografie.
o Tvorba jazykových mutací existujících tiskovin.
Neuznateiné výdaje
o Realfcace ediční činnosti bez vazby na produkty destinace.
o Realizace ediční činnosti, Která není zaměřená na návštěvníky.
o Náklady na skladování.
___________________
Uznatelná výdaje
o Reál bace PR aktivit zamětených na propagaci destinace a
produktů destinace,
o Realizace press a fam t/ípú pro subjekty ovlivňující poptávku po
destinaci (např novinář, cestovatelé, významné osoby s vazbou
na region, atd.) a ovlivňujíc! infoo nabídce destnac® (např.
CK/CA, TJC, atd.),
o Realizace aktivit zaměřených na zvýšení účasti na PR aktNItách
(např. soutěže)
Neuznateiné výdaje
o Služb , nad rámec Tedem stanoveného programu.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené a modernizaci webu (např. úprava platformy
a zdrojového kódu, nový vizuální styl, aktivní obsah, atd.),
rozšíření o nové funkcionality (nové webové aplikace, nové
záložky, nove pod stránky, atd.), pňzpúsotení webu specifickým
cílovým skupinám (např. zvukové Informace, větší velikost
písma, přsldady do d2íeh jazyků).
o Realizace aktivit zaměřeních na analízu webu. sledování eho

Ediční činnost (tfsfcavjny - mapy, letáky.

PR (vČ. prese a fam tripů, spolupráce s bloggery).

Webwé stránky (modernizace webových portálů redesign,
nové
funkcionality,
přizpůsobení
specifickým cílovým skupinám programu).
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•

•

Mobilní aplikace.

•

«

-

Přímý marketing vč. CRM f on-íine marketing f
marketingový informační systém.

■

■

■

B2B marketing - účast na akcích (veletrhy,
workshopy,
roadshow).
Nutná
koordinace s
agenturou CzechTourism tam, kde Je dostupné
zahraniční zastoupeni.

■

návštěvnosti a efektivity, atd.
Neuznateiné výdaje
o Vytvoření nového webu.
a Realizace úprav vlastními silami,
o Výdaje na správu webu a eho aktualizace.
Uznatelné výdaje
o Vytvořeni mobilních aplikací zaméf9r>ých na propagad a
zvlditehénl destinace, aplikaci usnadňující cestování po
destinaci. Mobilní aplikace musí souviset se specifickým
zaměřením destinace, respektive aktuálními anebo novými
produkty destinace.
o Vytvoření dílčí apGkace, za účele m jejího zapojeni do již existující
zastřešující aplikace (např. vytvořeni nové aplikace pro geoíun,
atd.).
o Jazykové metače.
o Lteanceřautorská práva
Neuznateiné výdaje
o Realizace aplikace bez vazby na nabídku, respektive produkty
destinace.
Uznatelné výdaje
o Vstupní analýza procesů a postupů v destinaci,
o Realizace komplexních řešení pro zaveden CRM v destinaci usnadnění komunfcaec se zákazníky, budování vztahů
se zákazníky, podpora opakovaných návštěv destinace.
Využíváni prvků on-lino marketingu v komunkecl se zákazníky,
o Zaváděni marketingového informačního systému. Využíváni MIS
na podporu řídících a rozhodovacích procesů.
Neuznateiné výdaje
a Provoz CRM a MIS - hoattng, technická správa apod,
d
Aktualizace / upgrade CRM a MíS.
o Vytvoření CRM a MIC vlastními silami.
Uznatelné výdaje
o Realzace aktivit souvisejících s prezentací destinace
zaměřených tis subjekty CR (ostatní destinace, podnikatelské
subjekty, CK/ CA, provozovatelé atraktivit cestovního ruchu, a
další) ů spolupráce s partnery za účelem zviditelněni destinace
nebo vytvoření nového produktu castovniho ruchu destinace,
respektive produktu cestovního ruchu překračujícího území
destinace.
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■

■

SodálnT média.

•

*

*

Morkotlrgoyé partnerství
m

Projekty partnerství mea DS a klíčovými
marketingovými partnery (soukromé 1 veřejné
subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat
vnímání značky destinace (např. realzace
workshopů).

■

■

V pfipadé spolupráce se zahraničními partnery vhodné využit
spolupráci agentury CzechTourism, respektive jejich
zahraničních zastoupení.
Neuznateiné výdajB
o Realizace prezentačních aktivit nesouvisejících se specifickým
zaméfecfm / nabídkou produktu doctirac©.
o Realizace aktivit v zahraničí bez spolupráce sa ZZ CzT,
v pfij adé že v daném místě ZZ CzT . usobl.
Uznatelné výdaje
o Realizace aktivit spojených s prezentací destinace, respektive
produktů destinace na sociálních sítích (vytvoření strategie
komunikace prostřednictvím sociálních medií, vytvořeni obsahu,
analýzy efektivity komunikace, atd.).
Neuznateiné výdaje
o Osobni náklady spojené se zpracováním cd povědí na dotazy
publikované na sociálních sítích.
o Osobní a režijní náklady spojené a prezentací destinace
i maífadrcictvíni sociálních médií.
Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s uzavřením partnerství na vzájemné propagaci
a spolupráci destinace s významnými marketingovými partnery.
Významní partneři musí působit na území destinace - vazba
marketingového partnera na destinaci.
Nauznatd né výdaje
o Výdaje spojené g uzavřením partnerství s marketingovými
subjekty bez vazby na území destinace, případné bez přínosu
>ro destinaci.
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PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÍ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 3 - Parametry na úrovni projektů

MINISTERSTVO

p«o místní
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Indikátory / parametry podprogramu na úrovni projektů
Marketingové aktivit v cestovním rachu (117D7220Q)

1. výzva 2017
vazba na
podporovanou
obtaat

typ
Indikátoru
/

nánv Indikátoru t parwnetni

mtmá jednotka
(parametr)

zdroj
wWwtf

parametru

popis Indikátoru / paremetru

2-7

výstupu

Počet marketingových aktivit
realizovaných ve spoluprácí a
oUasinlml organizacemi
destinačního managamentu (DS)

Počet partnerských smluv

Pfflemd
dotace

Počet marketingových aktivit realizovaných
ve spolupráci min. 2 dostínačnlch společností
(v rámci Jedné úrovně / napřič úrovněmi
organizačního uspořádáni)

2-7

výstupu

Počet marketingových aktivit
realizovaných ve spolupráci s CzT

Počat partnerských smíuv

Příjemci
dotace

Počet marketingových aktivit realizovaných
ve spolupráci s agenturou CzecbTourfem.
Realizované aktivity musí být 8pecflkovány
v partnerské smlouvě. Partnerská smlouva
může být uzavřena na délku realzace projektu
včetně doby udržitaincsti.

1-e

výstupu

Počat nových / udržených
pracovních míst

Počet

Pňjemd
dotace

Počet nových / udržených pracovních mlat pracovní místo souvisí a realizací podpořeného
projektu.

výstupu

Přírůstek počtu návštěvníků a počtu
přenocování

%

Příjemci
dotace

Nárůst počtu návštěvníků a počtu přenocováni
v destinaci (rozdíl počtu návštěvníků a počtu
pfenocovánf před zahájením realizace projektu
a po ukončeni realizace projektu ň v dobé
udržrtalnostiř, respektive v roce 2021).

výstupu

Počet podpořených strategických
dokumentů

Počat

Příjemci
dotace

Stedují se vytvofcná strategické dokumenty
(strategie DSjako Rdícího subjektu destinace
a marketingové strategie destinace) za podpory
dotačního programu

1
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ROZVOJ CH

vezhárw
podporovanou
oblast

typ
indikátora

1

výstupu

Počet podpořenými dopadených
studií

Počat

Přemci
dotace

Počet vytvořených studií zat účelem monitoringu
udržitelného rozvoje destinace, které hodnot!
environmentální, sodálnl a ekonomické dopady
na celé či část úžemr destinace

1

výstupu

Počat úspěšně proškolených oseto v
cestovním ruchu

Počat

Příjemci
dotace

Jde o počet zástupců cílových skupin
{pracovnici DS, TIC, průvodci, oddéleni/odborů
cestovního rachu), kteří byli v rámci projektu
ůspěšné podpořeni jako osoby vzdělávané
fó. byli odběrateli vzdětávad služby).

2

výstupu

Počet podpořených marketingových
výzkumů

Počet

Příjemci
dotace

Počet podpořených marketingových Šetření
v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil
návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímám
destinace (Imaga, brand), spokojenosti
návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz
konkurence.

2

výstupu

Počet podpořených marketingových
výzkumů realizovaných v rámci
kooperace b deíšími DS
(íokálnl/obtastní, krajské 1 CzT)

Počet

Příjemci
doteče

Počat podpořených marketingových šetřeni
v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil
návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímáni
destinace (Image, brand), spokojenosti
návštěvníků s kvalitou nabídey nebo analýz
konkurence) ve spolupráci s Jinou organizaci
destinačního managementu (DS)

3

výstupu

Počet podpořených produktů CR

Počet

Příjemci
dotace

Počet nové vytvořených prodirttQ cestovního
ruchu (dle Manuálu CzT), které zahrnují eventy
cestovního rachu, temaKcfcé a regionální
produkty a turistické karty

3

výstupu

Počat podpořených akci cestovního
ruchu

Počet

Příjemci
dotooo

Počet nově vytvořených nebo výrazně
Inovovaných akcí cestovního ruchu

název indikátoru f parametru

měrná jednotka
(parametr)

zdroj
ovitení

popk Indikátoru / parametru

parametru
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vazba na
podporovanou
oblast

typ
indikátoru
/
panímotru

název indikátoru / paramatru

mlmájadnotka
(parametr)

zdroj

ovtfení

poptá indikátoru / parametru

3

výstupu

Počet tematických a regionálních
produktu

Počet

příjemci
dotace

Počet nove vytvořených produktů cestovního
ruchu dle Manuálu CzT, Jda o komplexní
produkty zahrnující kombinaci několika služeb
a turistických cílů regionu.

3

výstupu

Počet podpořených turistických
karet

Počet

Pfljenici
dotace

Počet novů vytvořených nebo výrazně
inovovaných turistických karet destinace

4

výstupu

Počet podpořených značek
(brandíng destinace)

Počet

Příjemci
dotace

Indikátor sleduje počet značek, který daný
projekt podpořil. Destinace mohou dle místních
podmínek pracovat s jednou hlavní značkou
nebo hlavní značkou a nékoika doplňkovými
produlrtovýml či regionálními značkami (blíže
architektura značek). Mez) základní aktivity, jež
podporuji značku destinace, patří; strategie
značky destinace (definování hodnot destinace,
na kterých značka stoji, návrh brandu ve.
vizuální ho stylu komunikace a jeho umisťování),
dále je to koncepce architektury značky:
řmageoYé kampaně; tvorba suvenýrů
a propagačních předmětů a tvoroa fotoeank
a imageovýcb videi.

5

výstupu

Počet projektů distribuce

Počet

příjemci
dotace

indikátor sleduje počet podpořených
a realizovaných projektů distribuce produktů CR
a toformací □ destinaci maži lokální. oblastní,
krajskou a národní úrovni. Jde o aktivity, které
posilují ípoluprád mezi hierarchickými
úrovněmi organizace cestovního ruchu v ČR.
Typicky může jít o spolupráci TIC v rámd
destinace, nebo spolupráci krajské či oblastní
destinace s CzT.
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ROZVOJ CR

vazba na
podporovanou
oblast

typ
índfcáto ni
/
parametru

e

výstupu

7

měrná jednotka
(paramofr)

zdroj
ověření

Počet komunikačních aktivit

Počet

Příjemci
dotace

Indikátor sleduje počet realizovaných
komunikačních aktivit Každa komunikační
kampaň se skládá s mixu komunikačních aktivit
realizovaných v různých placených
6 roplecerrých médiích.

výstupu

Počet partnerských smluv

Počet

Příjemci
dotace

Počet uzavřených partnerských smluv
s klíčovými marketingovými partnery destinace
a citem pozitivně cvSvňovat vnímáni značky
destinace

1-7

výstupu

Počet podpořených krajských
organizací destinačního
managementu

Počet

MMR

počet podpořených krajských deetinsčních
společností, které se registrovaly na MMR,
respektive splnily podmínky certifikace
desttoačních společnosti v rámci nového
systému organizace CR.

1-7

výstupu

Počet podpořených oblastních
organizací dwtínafinlho
managementu (DS)

Počet

MMR

Počet podpořených oblastních a lokálních
destlnačních spofečnostl, které se registrovaly
na MMR, respektive splnily podmfnky
certifikaoe destinacích spolčeností v rámci
nového systému organizace cestovního ruchu.

1

výsledku

Počet fungujících subjektů
destinačního managementu

Počet

Příjemci
dotace

Počet fungujících subjektů destinačního
managementu, y. organizací zaměřených
na management destinace v oblasti vytváření
a prosazení destinace a Jejich produktů
cestovního ruchu na trhu. Subjekty
destinačního managementu musí být
registrovány / oeriiflkovóny na MMR.

výsledku

Měření spokojenosti návštěvníků

%

Příjemci
dotace

Procento respondentů, kteří odpověděli
na otázku, zda byli v destinaci spokojeni
na pfitibodové Skále možnost 1 (velmi
spokojen) rebo2 (spíte spokojen).

nfetv Indikátoru i parametru

popil Indikátoru / parametru
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ROZVOJ CR

vazba na
podporovanou
oblast

typ
Indikátora
/
parametru

název Indikátoru t parametru

mém* jednotka
(parametr)

výsledku

Průměrné délka pobytu návštěvníků
v destinaci

oočet

Příjemci
dotace /
ČSÚ

Průmámá défca pobytu návštěvníků v destinaci
- počet přenocování vydělený počtem hostů

2

Výsledku

Počet osob ostavených v rámci
reaHzovaných šetřeni

Počet

Příjemci
ctotaoe

Počat respondentů oslovených v rámd
realizace výzkumných aktivit realizovaných
v destinaci.

3

výsledku

Počet účastníků podpořených akcí

Počet

Příjemci
dotace

Počet účastný podpořené akce/akci
za kaíendáfnf rok. Příjemce dotace má
povinnost dlouhodobé (min. po dobu
udrtftetaosti) sledovat a vykazovat návštěvnost
předmětné akce

3/6

výsledku

Počet návStévníků webu, respektive
přistáné 3ekce webu

Počet

Příjemci
dotace

3/6

výsledku

Zvýšeni doby strávené na
podpořeném webu.

%

Příjemci
dotace

3/6

Výsledku

Zvýšení návštěvnosti turistických
portálů unikátními návštěvníky

%

Příjemci
dotace

Počet unikátních návštěvníků webu, respektive
příslušné stránky na webu destinace - Měření
návšlěv podle Google An^ytics a měření
konverzí. Příklady sledovaných ukazatelů:
■ Počet unikátních návštěvníků a Jejich
kvalitativní parametry (2ájem o obsah
webu)
* Počet stažených itinerářů, brožur,
registrace do newslettem, nákup
deatinačnl karty atd.
Změna doby strávené na webu. Zvýšení
doby po kterou návštěvnici setrvají na webu,
respektive jeho sekci v %, Změna oproti
náiátžvnosti webu í.řed realizací proíeklu.
Nárůst počtu unikátních návštěvníků
podpořených webů. Změna počtu návštěvníků
webu oproti stavu před realizací projektu.

3

výsledku

Dosah produktu na sociálních Bitích

Počet

Pfljemd
dotace

zdroj
OVifoftf

popis indikátoru t parametru

Využití Sociál media metrik - počet zhléd n lití.
počet like, počet sdílení a komentářů k danému
produktu napf. počet Engaged u$ers.
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ROZVOJ ČR

vazba na
podporovanou
oblast

typ

Indikátoru
t
parametru

néxav Indikátoru / parametru

mém* Jednotíc*
(parametr)

zdroj

oviřenl

popis Indikátoru t parametru

3

výsledku

Nárůst poptávky po produktech
destinace.

%

Přljemd
dotaoe

Nárůst poptávky po podpořených produktech
destinace (u relevantních produktů změna
oproti stavu před realizací projektu - realizace
kampaně k existujícímu produktu / modernizace
produktu), případné ke stavu uvedeném v ZVA.
U relevantních projektů sladováno i v době
udržfclnoBti.

3

výsledku

Počet distribuovaných tištěných
materiálů konečným
spotřebitelům/CK k danému
produktu

Počet

Přljemd
dotace

Katalogy, letáky a další propagační tištěné
materiály s nabídkou přisiučného produktu
distribuovaných (nikoliv vytištěných) konečným
spotřebitel ům/CK

3

výsledku

Počet uživatelů turistických karet

Počet

Příjemci
dotace

Počet prodaných nebo jinak distribuovaných
turistických karet konečným uživatelům v
jednotkách za rok

4

výsledku

Počet zhlédnuti vldea/Počet 1mpre9í
podpořených fotografií

Počet

Přljemd
dotace

Indikátor sleduje velikost dosahu podpořených
videi či fotografií. Počet zhlédnutí
vklea/fotografte je sumou všech zhlédnuti
na různých distribučních platformách destinace
(např. youtube, vlastni web, reklamní video
na stránkách třetích stran, distribuce tištěných
materiálů e podpořenými fotografiemi...}.

4

výsledku

Počet prodanýcb/pcskylnutých kuaů
suvenjTú (propagačních předmětů)

Počet

Přljemd
dotace

Počet prodaných/poskytnutých kusů

4 6

výsadku

Zéeeh imageovó kampaně

Počet

Přljemd
doleča

Indikátor sleduje velikost zásahu freach)
podpořené komunikační kampaně
prastíědfllctvím standardních mediálních metrik
dosahu (GRP, počet zobrazení, atd.)

4

výsledku

Zvýšení povědomí návštěvníků
o existenci regionálních destinací
a jejích nabídce

%

Příjemci
dotace

ZvýSení povědomí návštěvníků o existenci
regionálních destinací a jejich nabídce. Změna
povědomí měřena oproti povědomí o destinaci
pítad zahájením realizace projektu.
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vater*
podporovanou
obte*t

typ
índJfaftteru
t
perajrnatni

4

výsledku

Změna povědomí návštěvníků o
značce destinace

9

výsledku

6

měrné Jednotka
(parametr)

zdroj
ověření

%

Příjemci
dotace

Změna povědomí návštěvníků o značce
destinace. Změna povědomí m&fena oprcti
stavu před realizaci projektu.

Zásah ediční činnosti

Počet

Příjemci
dotace

Počel distribuovaných tiskovin v elektronická
1 papírové podobě. V případě elektronických
verzí jde o počet stažení, v případě fyzické
podoby jde o počet distribuovaných materiálů
konečným- spctřebltelůnVCK

výsledku

Efektivita PR

Počet

Příjemci
tíolace

Měření efektivity PR prostřednictvím AVE
(přepočet redakčního prostoru na inzertní
hodnotu), nebo díppingu {náklad/čtenost
média, pozice a prostor článku na stránce,
počet zhtednutl/přečtenf článku, srovnaní a
konkurenci, atd.), případné dalších nástrojů.

6

výsledku

Počet návSfóv webu

Počat

Příjemci
dotace

Počet unikátních návštěvníků webu destinace

6

výsledku

Počet stažení mobilní aplikace

Počet

Příjemci
dotacB

Poůet stažení z distribučních platforem jako
jsou Google Ray. Apple Staře. Windows Store,
resp. vlastního webu.

6

výsledku

Počet klientů v CRM databázi / MIS

Počet

Pfíjemd
dotace

Počet nových klientů v zákaznické databázi

6

výsledku

Dosah aktivit na sociálních sítích

Počet

Přijemd
dotace

Využití Sociál media matrik-počet zhlédnutí,
počat like, počet sdílení a komentářů k danému
produktu např. počet Engaged users,
doplňkově Engagement raře = Ertgaged
UBemyPage Impressfon Unique

t-6

výsledku

Podpora provázání podnikatelských
a veřejných Investic.

Počet společných projektů

Příjemci
dotace

Počat projektů realizovaných ve spolupráci
veřejného a pod rtikatelskéfto sektoru.

rufaaav Indikátoru / parametru

popit indikátoru / parametru
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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU
přílohy zásad pro žadatele

PZ 4- Doplňující informace k nařízení o blokových výjimkách

Vcrio E5;?0 * B

26.6.2014

Úfední Yéstcík Evropské unie

r&l

í. 187/1

II
{Nslgfcldtiviií aby)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 651/2014

ze dne 17, čemia 2014,
líným ve v Mraladu s články 107 a 108 Smlouvy prohl&šují určité kategorie podpory za rfufiteiné
s vmíárířm trhem
(Text t výiawneni pro EHF)

EVROPSÍ&KOMBÍ,

s ohledem na Smlouvu

o

fungování Evropská imle, a zejména naiH. 108 odsL 4 této smlouvy.

s ohledem na nařízení Rady (ES) č, 994/98 Ze <%ip 7. bvítna 1998 o použití flinků 92 a 9'j Smlouvy o zaloiccí Evrop
ského společenství na určité kategorie horizontální atátní podpory 0. a zejména aa ČÍ, 1 ocbl. 1 p£wn. a) a b) uvedcucho
nařízení,

po konzuliaci s Poradnim výborem pro ,stáůií podpory,

Vzhledem k tímto důvodům:

(1)

Státní fijiancoYánt které splňuje podmínky a. 107 odst 1 Smlouvy, předaumý státní podpora a vyžaduje ozná
mení Komisi podle čL 108 odst. J Smlouvy. íbdle článku 109 Smlouvy však Rada míiie vymezit druhy podpor,
která jsou z tóro ožrumovad povkmcwtl vyňaty. V souladu s EL 108 odst. 4 Smlouvy rrtůit komise při,trnout naří
zení lekající se Kxhti> kategorií státní podpory. Nařízením Rady (ES) t 994/98 je Komise zjnocnéna v souladu
s flinkem 109 Smlouvy prohlásit, že z oznamovací pervirraosti mohou být za určitých podmínek vyňaty tyto
kategorie podpor podpora vt prospřeh malých a stfednfch podniků, výzkumu a vývoje, ochrany životního
prostředí, samčstnanosti a vzdžlávdní a dfle podpora, jtfj odpovídá mapě poskytování regionální podpory 5tlivá>
lení Komisí pro každý členský slil. Na tomto zlkkdi pfljala Komise nafírcní (ESj C. 80Q/200B (*). Nařízení (ES)
č, 800/2008 bylo původní použitelná do 3L prosince 2011,.avšak Jeho období použitelnosti bylo následné
prodlouženo nařízením Komisi (EU) 5. 1224/2013 z& dne 29. listopadu 2013, kterým st mědí nařízení (ES)
t 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelností (*)« a nyní končí ke dni 10, června 2014- Dne 22. července
2013 byfo nařízeni (ES) č. 994/9 B zmčnuio nařízením Rady (EU) L 733/2013 ze dne 12, čemmec 2013, kterým
se mřttí nařízeni (ES) <L 994/98 o použití článků 92 i 92 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité
kategorie horizontální státní podpory </). tak aby bjds Korná®! xmoaténa rozžffit hlukovou výjimku na nové kate
gorie podpory, u nichž lze vymezit přesná podmínky slučitelnosti K. tímto novým kategoriím podpory v působ
ností blokové výjimky parit podpora ca. náhradu škod způsobených nčkfccrýird přírodními pohromami, sociální
podpora na dapraru obyvatel odlehlých regionů, podpora na Širokopásmovou infraimtfcttau podpora inovaci,
podpore kultury a r-adtováni kulturního dšdktví a podpora na sportovní a multiftmkčm rekreační infrastrukturu.
Budoti-lf shromážděny dostatečné zkušenosti z praie, jež umožní koncipovat praktická krilérla pro vyjímání
podpory' z oznamovací povinnosti. která zajisti slučitelnost dalších kategorií podpory- « antc, má Komi.v.

pí Úř.Tisu. 1+2.14.5.1998.3.1.
tíř.ržstL 241.9.8.2003,4 3.
fl Uř.TfaLL320,mil.201J,*.22.
fi Uř. rite. L 204,31.7J013,a. 11.

PtaNud kategorií Nafceitf Komise EU

i. 6S1/2Ú1A

jOírtcné nařízení o blokových výjlrnkjchj
& 202S

otcTúathovdno dne 27.

Člárwůc

Kategorie

Prahová bodnete
■ 'CO fíOtíkad

lnr«nzlt*/Vý£e podpory

Zpčboblé náklady

man. 75 %/ lze navýělt o 20 pb
u maty” podniků/ he navalit

investice do hmotného a nehmotného majetky mzdové náklad) odhadované na období 2

Reglonállí podpoř*

14

Regionální Investiční pokora

18,75 mil. EUft

let leljsou spojeny * pracovními mlaty vytvořeními počéttóií investicí/ kombináte
zmíněných nákladů., přičemž nesmi být překročena vy33f ze zmíněných částek

o io pb u stf. podniků (vzávislostí r>a
Mapě regionální podpory)

15

Regionální provozní podpora

16

RegSanáfní podpora métského rozvoje

Podpcri

17

18

19

není stanovena

mex. 100%

20 mil. EUR

není stanovena

dodatečné náklady na doplavu iboží/ dotatečné provozní náklady
celkově náklady na projekt městského rozvoje, které splňují požadavky
aánfctl 65 a 37 neřízení Evro

i Mho

ca r fementu o Ro.' EU č. 1303/2013

rrttřýth a eřtdnfch podniků (MSP)

Invartfcnf podpora určená MSP
Podpora na poradenské sluíby
ve praspUi M9P
Podpora w úíat MSP na veletrzích

7,5 mil. EUR

max. 20 * v př.patté malých

investice do hmotného 1 nahmolného majetku/odhadovaná mzdové náklady spojená 5

podniků/10 7Č v případě

pracovními místy vytvořenými v pPímé souvislosti $ Investičním prajektan a vypočtené za

středních, ■. dnfcú

období? let

Z mil. EUR

max. 50%

nákíady na poradenské shzíby poskytnuté externími poradci

2 mil. EUR ročně

max. 50%

nájem, zřízeni a provoz Stánku při účasti na konkrétním veletrhu něho vystaví
náklady na organizační spolupráci, včetně nákladů na zaměstnance a kancelářské prostory, z
to v rozsahu, který přfwdá na projakt spolupráce/náklady tsa poradenské a podpůrně
stuíby spoj a né se spoluprací

Podpora na náklady spolupráce MSP,
20

které se účastní projektil v rámci
Evropská územní spolupráce

2

mil. EUR

max. SO%

a poskytované externími poradci á poskytovateli sluító/ cestovní výdaje, výdaje na vytavení
9 Investiční výdaje přímo spojené í projektem a odpisy nástroji) a vybavení přímo
látaného rcprojekt

Podpora přístupu MSP k financování

15 mil. EUR

mín. 10% rizikového financováni ad
soukromých nezáwldýrh Investorů,
pokud dosud nepůsobí na žádném
trhu/mh. 40 K rizikového
financování od wucrcmvch
nezávislých Investorů, pokud se jedná
o způsob, podnik podíe podmínkyb)/
min, 60 % rizikového financování od
soukromých nezávldých investorů,
pokud se Jedná o podnik podle
podmínky cj nebo v případ!
následných InvestM po uplynutí7
letého období na trhu podle
podmínky b)

způsobtfé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: podniky, jen! Jsou v
době počáteční Investice rizikového financování ne hotovány’ml MSP a splrhrjf alespoň Jednu
mífe uvedených podmínek:
s| nepůsobí nai žádném trhu; b} působí na libovolném trhu po dobu krató než 7 tet od svá ha
prvního komerčního prodeje; e) potřebují počáteční Investici do rizikového financované,
která podíe podnikatelského záměru zpracovaného pro ú&eřy vstupu na nový výrobkový
nebo zeměpisný trh přesahuje 50 %JeJldi prúmérniho řečního obratu za předchozích 5 tet

21

Podpora rizikového financování

22

Podpora na zahájeni činnosti

n>yil sta novena

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: nekótované malé
výle podpory stanovená pro
Jednotlivé podniky v tl 72 odst. 5,4 a podriky v době do S lat od své první registraci které dosud nerozdělovaly tisky t nrrcnlkV
spoenlm ř^rtki)
SGBÉR

23

Podpora určená alternativním obchodním
platformám uměřeným na MSP

není stanovena

výSe podpory stanovená pro
jednotlivé podniky v ČL 22 odst 3,4 a
5 GBER, je-li provozovatelem
platformy malý podnik

néjsoustanovfiny

24

Podpora na náklady spojené
? výběrem vhodného lnv«d&i(ho objektu

nenf stanovena

max,$0%

počáteční přezkum a formální hloubková kontrola, kterou provádějí správci finančních
zprostředkovatelů nebo Investoři s dlem nalézt podniky způsobilé podle ČI. 21 a 22 GBER

Podpora výzkumu, vývoj* o t»wuad
25

*5

Podpora na výzkumné 3 vývojové projekty

íizúkhstínf výzkum

40mll, EUR
(alespoft 50* způsob,
nákladu

max, 100 %

spadá do zjW. výzkumu]

20miLEUR
(alespoň 50í6 způsob,
25

i) Průmyslový výzkum

nákladů
^padá do promyslového
iiákJ. výzkumu)

25

3) ĚxperimentáM výmf

15 mil. EUR
jalespo* SOS způsob,
nákladů
spadá do experiment,
vývoje)

max. 50 % t lze rrevýfrt
o 10 procentních bodO jpb)
u stP. podniků / ke ravýšlt
o 20 pb u malých podniků / ke
navýšit o 15 pb pokud
za a) projekt zahrnuje účinnou
spolupráci nebo
zb b} výsledky Jsou veřejní Siřeny: ale
max.a0 2í
owbní náklady/ náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po tobu. kdy jsou využívány
max, 25 %/lze navýšit
pvo účely projektu / náklady ns budovy a pozemky v rozsahu 8 po dobu, kdy jsou využívány
o io procantnfcři bodů (pb)
pro účaly projektu i náklady
U ttf. podnlcO / lze navyš*
ra smluvní výzkgm, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci 1 tence z wéjáf
o 20 pb u malých podniků/ke
zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovnei náklady na poradenské a rovnocen né služby
navýšit o 13 pto pokud
využité výlučné pro účely projektu/dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
za a) projekt zahrnuje úfirmou
spoluprácí nebo
ta b) výsledky Jsou veřejné Šířeny: 3Je
max, 80*

4) Součást ptqjektu Euzeko #u>to

25

podniky ifízené na zékfodé fí. l2snebolĚ7

Smtowv
25

5) Podporo farmou vratných lóich

částky v bodach laž3
se zdvojnásobní
MstkyvbodecMaž4
se navyíujfo50K

6} Podpora na studie provedttetwsti v rptna

25

pftpravy

7,5 mil. EUR

výzkumných činností

2S

tnvaitíčnf podpora na výzkumnou Infrastrukturu

20 mil. EUR

max. 50 94/ lze navýšit
o 10 pb u stf. podniků / lze navýší o
20 pb
u malých podniku
max. 50 %

max. 50 X v případě investiční
podpory-, lze navýšit o 15 pb u
Inovačních kl astrů narházejícíchsev
podporovaných oblastech splňujících
podmfnkyčl. 107 odst, 3 pfem.a)
27

Podpora určené kipvačnfm Idastrůra

7,5 mil EUR

Smlouvy; ite navýšit o 5 pbu
Inovačnfch l;Lustrů nnnházejíčíchsř v
podporovaných oblastech zpírtujlcích
podmínky ČI. 107 o*t,3 písm. c)
Smbuuy/rre*- 50% v případě

investice dt> hmotného a nehmotného ma etku

osobni 5 správní náklady související s tímltú činnostmi: a) řízení a provaz klasím s cílem
usnadnit cpalupráčl, sdílení Informaci a poskytováni nebo zprostředkování specializovaných
a personalizovaných služeb pro podporu podnikáni; b)ma rkertlng Mistru scflemzvýSh účast
nových podniku nebo organizaci a zvlditehění;c) správa zařlzeníklistm; organizace
vzdělávacích proEramů, seminářů a konferenci na podporu výrobny znalostí a vrtvářenísítí a
nadnárodní spolupráce

provozní podpory

28

Podpora na inovace určená MSP

5 mil. EUR

mmc 50 V až 100% v případě
podpory na poradenské
9 podpůrné služby,
za předpokladu, íe celková
výše podpory na tyto služby
nepřesáhla v kterémkoli
období 3 let 200 000 EUR
na dntk

25

Podpora na Inovace postupů a orsanfeaéníínovHce

7,5 mil EUR

max. 15 « u velkých podniků / nax.
50% u MSP

náklady ra získání, uznání a obranu patentů a dslífch nehmotných aktiv/náklady na vysláni
vysoce kvalifikovaných pracovníků * organizace pro výzkum a Síření znalost! nebo velkého
podniku, kteří u příjemce podpory pracují na činnostztfi v oblasti výzkumu, vývoje a inovaci
v nově vytvořené funkcí, avšak nenahrazují Jiné pracovníky/néUidy na poradenské a
podpůrné služby v oblasti Inovací

osobní náklady/ náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a ta období,
kdy |sou využívány pro projekt/ náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, kraré byty
X9koupeny nebo na rěřbyía pořízena licence ad vnějších zdrojů za obvyklých tržních
podmínek / dodatečné reíIJníaostatníprovOTitf náklady včetně nákbdů na materiál,
dodávky a podobné výrobky, které vinkty přímo v důsledku provádění projektu

osobní náklady/ nákfady na nástroje j vybrvenív rozsahu a po dobu, kdy |sou využívány pro
účely projektu/ náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro
aa

Podporu výzkummu 3 vývoje v cdvátví rybolovu
j akvakultury

neustanovena

maz. IDO 96

ůčefy projektu/ náklady
rw slunnívýzkum, poznatky a patenty zakoupené ne po pořízené v rámd licence z vnější
zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovnSZ náklady na poradenské a rovnocenné služby
využité výlučné pro účely projeklu/dodatečné raiijnía provozní náklady

Podpor vuMávání
rrex. SOXIze navýšit za a)
o 10 pb. je-li vzděláváni poskytnuto
pracovníkům se zdravotním
pobílením nebo znevýhodnfeným
pracovníkům nebo ra b) to 10 pb u stř.
podniků, o 20 pb u malých podrilkí;
ale m®c 70 %f ma*. 10D* pokud Je
31

Podpora na vzdělávání

2mfl. EUR

podporo poskytnutá v odvětvi
námořní dopravy za podmínek
za o) Skolené osoby nejsou aktivními

osobní náklady školitelů za hodiny, během kterých se školitelé účastní vzdělávání/ provozní
náklady školitelů s Skolených osob přímo spojen# j projektem vzděláváni/ náklady za
poradenskésíulby týkající se projektu vzdělávání/osobní náklady Stolených osob a obecné
nepPtmé náklady připadající na hodiny, během ntchl w Skolené osoby útastní vzdělávání

Sieny posádky, ale jsouflapaluoft
nadpočetflí;
?a b) školení se provádí na palub# lodí
zapsaných
v registru unie

Podpoř* p*o znevýhodněné pracovnfoy
a precowy se zdravotním pottllcn&n
32

Podpora na náborznevýhodněných pracovníků
• podobě subvebcovánf mzdových nákladů

S mil. EUH ročně

mas. 50*

mzdové náklady za dobu nejvýše 12 měsíců od náboru xnavýhacinňného pracovnic (u
pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců}

33

Podpora 03 wmSanávánf pracovníků se
idravotrrim portiřenírrr v pocíobě subvencováni
mzdových nákladů

jomil.eUR ročně

mas 75*

mzdové náklady za období, během něhož jo pracoval* se zdravotním postižením zaměstnán

náklady na přizpůsobeni provozovny/ náklady na zaměstnance odpovídající rozsahu doby,
která připadá výhradně na asistenci pracovníkům se xdravotrtfm postižením, e náWariv na
ikoknf těchto wm&tfnarcú, kteří mají pracovníkům se zdravotním postižením asistovat/
náklady ne pře působení ří pořízení vybavení neba náklady na pořízení a ověření
počítačového programového vybaveni, které mají používat pracovníci se zdravotním
postižením, včetně přizpáiobených a pomocných technologických zařízení, které Jdou nad

Podpora na úhradu dodatečných nákladů na
34

vměstnávání pracovníků se zdravotním

lorniL EUR ročně

max.100*

rámec nákladů, Jež by přQemcI vznikly, pokud by zaměstnával pracovníky, kteří nerapjí
zdravotní postiženi/ nákíady pfimo spojené $ dopravou pracovníků se zdravotním
postffenfm na místo výkonu práce a činností s prací souvisejících/ mzdoví náklady
připadající na hodiny, jaž pracovníkzq zdravotním postižením stráví n=i rehabilitaci/Jestliže

postižením

příjemce poskytuje ck rán# eé zaměstnání, |sou zpúscbllé ■áklady na výstavbu, vestavbu
nebo modernizaci výrobních Jednotek dotyčného podniku a dáte všechny správní a dopravní
náklady, které ze zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením přímo vyplývají

náklady na zaměstnávání p racovníkíi výhradně na tv část pracovní doby, kterou věnují
35

Podpora na úhradu nákladů na asistencí
poskytovanou znevýhodněným pracovníkem

5mll. EURročnd

mix. 50%

asistenti znevýhodněným pracovníkům ta období nepřesahující 12 měsíců po přijetí (u
pracovníka vážné znevýhodněného až 24 mésfcúj

Podpora na odhranu životního prostředí
m»c4CX>/ken»rýíito ia pb
u stř. podniků a o 20 pb
u malých podniků/ íift navýšit

tnvestlCní podpora, která podnikům umožní řídit se
36

přisnějSíml environmentálními normami, nei jsou
normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního
prostředí v případě, že norma Unte neexwuja

15 ml EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmíncy ČI. 107 odst. 3
pÍ5m a) SmlCAJvy nebo o 5 pb
V podporovaných oblastech
splňujících podmínky ít 107 OStd 3
pftm. c) Smlouvy

dodatečné Investiční náklady nezbytné k lomu, aby byte možné řídit sé přísnějšímy
normami, nei Jsou použitelní normy Unte, neboiuýštt ochranu Životního prostředí v
případě, že norma Unte neexltuje

max, 20Xu malýchpodHkú; man. 15
% u itř. podniků; mgx, 10 % U velkých
podniků; pokud Je Investice
recitována
a ukončena vío? než 3 roty přede
dnem, kdy nová tojttb Unie nabývá
čWnncrtl/
max, 15 % u malých podniků; max. 10
%u «?. podniků;

37

Investičnípodpora na včasné přizpůsobeníse
budoucím normám unie

15 mil, EUR

max. 5 % u velkých podniků; pokud |e
dodatečné Investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšími normami,
Investice realizován?
než jsou použitelné normy Unie
a ukončena v razmezíjednoho až 3
roky přede dnem, kdy noví norma
Unie nabývá účinnosti/ lze navýJlto
1S pb
v podporovaných oblastech splňující
podmínky čl. 107 odst 3 pfsm. a)
Smlouvy neboo S pb
v podporovaný?* oblastech
splňujících podmínky ČI. 107 ostd. 3
phm c} Smlouvy
max. 30 %/ lze navýSít 0 20 pb
o malých podniků; 0 10 pb
us*ř. podniků/lze navýSit

38

Investiční podpora re opatřeni ke zvýS*ní
^■nefgetlctó iJílrtnosti

10 mil. EUR

015 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky &. 107 odst. 3

dodatečné investiční náklady nezbytná k dosažení vyí§fůrovn£ energetidaf účinnosti

pism. a) Smlouvy nebo 0 S pb v
podporovaných otastecfi splňujících
podmínky ČI. 1C7 ostd. 3 pism. cj
Smlouvy

Investiční podpora na projekty karvýíerrí
«oer etické účinnosti budov

40

Investiční podpora rva vysoce účinnou
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

41

nvestlčflí podpora energie z obnovitelných zdrajú

42

Provozní podpora elBtarické Hnojte 1
'bnovitdných zdrojů

10

rolls

EUR

soukomé zdroje alespoň 30 %

celkové náklady rta projekt ke zvýšení energetické účinnosti

15 mil, EUR

max. 45 % / lze navýžtt 0 10 pb
u stř. podniků a 0 20 pb
u malých podniků/ lze nevýih
015 f*> v podporovaných oblastech
spiňujíd podn fnky čí. 107 odst. 3
pbra. 0) Smlouvy nabo 0 5 pb v
podporovaných oblastech splňujících
podmínky čl 107 odst 3 pfsm. c)
Smlouvy

dodatečné náklady na Investice do vybavení potřebného K torno, áby mohlo být 2áfitení
provozováno Jako za řízení pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

15 mil. EUR

max. 45 %, Jsou-lí způsdaílé náklady
vypočítávány nazáldadS odst. 6 písm.
a} GBEft nebo odst 6 pfcm. b)GĎEfi /
max. 30 94, Jsou-ll způsobilé náklady
vypočítávány na základě odít. 0 písm.
cj G8€H/ lie navýířt 0 20 pto u malých
podniků; d 10 pb
u siř. podniků/ l» navýšit
0 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky fl. 107 odst 3
písm. a) Smlouvy nebo 0 5 po
v podporovaných oblastech
spliSuJfcfth podmínky ČI. 107 ostd. 3
pism. c) Smlouvy/ max. 10096 v pokud
je podpora poskytována na základ*
jednoznačných transparentních
a nediskriminačních krttértí
v wutfinfm nabídkovém řízeni

dodatečné Investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie
: obnovitelných zdrojů

15 mlL EUR/150 mlLEUR
ročně
odvozená od nabídkového řízenif
mar. rozdíl mezí výrobními náklady a
pokud je poskytována
tržní cenou + přiměřená rentabilita
na základě nabídkového
Tížení

výrobní náklady

15 mlL EUfl/150 mil. EUR
ročně
maií. rorcin metl výrobními náklady *
pokud Je poskytována
trfní cenou + přiměřené rentabiStx
na základě nabídkového
řbení

43

Provnmf podpora energie z obnovtte!ných:uirřiJiji v
malých zařízeních

44

Podpora v podobě úlev na ekotogjcfcých daních
podle směrnice 200S/9S/E5

není stanovena

ma?«. do nejnlKí urovná 2danéní
podle směrnice 2003/96/E5

žiktad daně podíe směrnice 2C03/96i/£S

45

i n věsti friípod para na sanaci kontam fasovaných
kakad

20 mil. EUR

max. 100%

náklady na sanačni práce, od .nichž se adečie navýšení hodnoty pozemku

20 mil- EUR

max, 45 */ Ire navýšit o 10 pb
u stř. podniku a o 20 pb
u malých podniků/ lze nevýált
o 15 pb v podporovaných oblastech
splňujíc! podmínky fl. 107 odst 3
pí<m. ») Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky Cl. 107 odst. 3
pfsm. c) Smíouvy

dodatečné nákJachr/ investiční náklady v případě distribuční sKě

dodatečné Investiční náklady nezbytně k realizaci InveslUce

45

Investiční podpora na energpttky úůnné dálkově
chlazení

vytá pění a

výrobní ní klady

47

Investiční podpora na recyklací a opětovné použiti
odpadu

15 ran. EUR

max. 35 % / lze navýSt o lů pb
ustf. podniků a o 20 pb
u malých podniků/Ix* navýžřt
o 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky ČI. 107 odst. 3
písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky fl. 107 ostd 3
pftm. c) Smlouvy

48

Investiční podpora na Energetickou Infrastrukturu

50 mil. EUR

vý3í podpory nesmí přesáhnout výíl
rozdílu med zpúteoallýml náklady a
provozním ziskem z investice

investiční náklady

49

Podpora na ekologické studie

15 mil. EUR

mas. 50 3»/te«? navýftt o 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb
u malých podniků

náklady na vypracování ekologická studie

není stí novena

mnu. 100*

náklady souvlsejfcf íé škodou vzniklou v přímém důsledku pRrodnípohromy

70 nul. EUR

ekonomický schodek financováni

Investiční náklady na vybudování pasivní Slkorepásmové Infrastruktury/ investiční náklady
na stavební a lněanýnkd práce s 11 roto pásmo ve u infrastrukturo li/ investiční náklady n
ovy budování táHlad nich élrokopdsmovýcb sítí/invosttčnf náklady na <zybudování
přístupových sítí noví generace

Podpory na náhradu škodzpůsobených
50

některými
.? Hrudními ..ohromami

52

Podpora na iírofcopisinovou Infrastrukturu

51

Sodální podpora o* dopravu obyvatH
odlehlých reg ionů

není stanovena

max. IDU %

cena zpátečníleterkyťl přepravního dokladu z odlehlého regionu nebo do něj. včetně víech
dani a o Satků účtováních do^ravcom Spotřebiteli

Podpora kultury o lodwvlnf kulturního dluflctví
AJ podpora S výjimkou podpory
hudby a literatury: pokud |de 0
investiční podporu, výíe podpory
nejmi přesáhnout výši rozdílu mezi
způsobilými náklady a provozním
ztókam z Investice/ pokud jde o

100 mil. EUR u Investiční
53

Podpora kultury a zachováni kulturního dědictví

podpory na projekt/30
mil. EUR ročně
u provozní podporv rw
podnik- a rok

provozní podporu, výše podpory
nesmí přesáhnout částku, která Je
nezbytná k pokrytí provozních ztrát a
vygenerováni přiměřeného zisku za
příslušné obdobU orbo max. 80 %
pokudjde o podporu, která
nepřesahuje 1 mfltonEUR(pre
provozní i Investičnípodporu)

v případě Investiční podpnry j«su způsobilé náklady investice do hmotného a nehmotného
majetku/ v případě provozní podpory se Jedná o provozní náklady

B[ potípara na vydávání hudby a
literatury definovaná ve způsobilých
nákladech pod tl. 33 odít. 5 píam. f)
GBER: do výše rozdílu mezi
způsobilými náklady
a dis kontovanými výnosy z projektu
nebo max. 70* způsobilých náťadú
(výčet uvédei v předpisu]

54

(tailmy podpory audiovizuálních děl

50 miL EUR ročně

max. 50 % / lze navýilt na max. 60 %
pokud Jde o podporu na produkci: osikoví nák tedy na produkcí audiovizuálních děl, vřetni
u předrcanliních produkcí/ lze navýšit
nákíadč na zlapSení přístupností pro osoby a tělesným postačením/ pokud jde a podporu na
mex. IOOSé u náročných
přípravu produkce: náklady na psaní scénářů a na rozvoj audsovi&uáínfch děl/ pokud |de o
audiovizuálních díl
podporu na distribuci: náklady ne distribuci a propagaci audiovizuálních dél
a to produkci

potud Jtteo lnwsCřrí podporu na

1S má. EUR

sportovní
a rnuhlfunkén/rekraičnf
infrastrukturu, vý£e podpory nesmí
přesáhnout výSi rozdílu metl
způsobilými náklady
a provozním riskem

nebo část cdkových
nákladů
55

Potfpota iu Sportovní a muKifunkčm rekreační
infrastrukturu

přesahující 50 mil. EUR
u jnuast^ní podpory/ 2
mil. EUR naspotovnf
infrastrukturu
řečné u provpsnfpodpory

z investice/ pokud jde

o provozní podporu na sportovní
infrastrukturu, vý?e podpory nesmí

v případě inv estKní podpory na sportovní a muhJfunkíní rekreační Infrastrukturu: Investice
do hmotného a nahmotného majetku/ v pfípatíé provozní podpory na Sportovní
infrastrukturu: náklady provozní náklady na Služby, které Infrastruktura poskytuje

přesáhnout provozní itrótu ze
pfEslušné období/ max. 80 % pokud
Jde o podporu, která nepřesahije
1 mil. EUR, vedte metod uvedených
výíe

Podpora n® místní Infrastrukturu

56

tnvestiiní potí por* r» místní infrastrukturu

10 mil. EUR
nebo část celkových
rcáklndů
píasahujfcí 20 mil. fcUK

výSa podpory nesmí přesáhne ut výil
rozdílu nrnzl způsobilými náklad1/ a
provozním zltkem

Stefmn zkratek
.0má*.
MSP

článek
maximálně

GBEft

malé o střední podniky
Nařízení Komise EU C. 651/2014

odst.

odstavec

pb

,:it>centníbod
. isme no

okm.
Smlouva
seř-

Smfúuva 0 řun ování Evro ská unie

lákl

střední
základní

způsob.

zpĎsoMé

Upozorněni: Tato tabulka má pauze tnfarmaVwi choruktcr

z investice

investice do hmotného o nehmotného majetku

MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ ČR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 5 - Charakteristika eventů

VfHF?v fl&GI 0

NázBY pole: L 3. Nabídku totimčnfto baítttaj (produktu) - propgftní.a dfléfrni síužtatmi

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Zaškrtněte možnost ANO x NE nabídky deatnačnlho balíčku (smluvní spolupráce s jinými
poskytovateli služeb v dané desttoad. např. transfery 6 slávy na vstupném do okolních mlet
s iurtelíckou nabídkou nebo nabídka ubytování)

Manuál pro správná vyplnění tabulky Hodnoceni eventú dle kritérii

Popište návaznost destinačního balíčku na konaný event. maximálně 600 znaků

Identifikační znaky
-

Název pole: Název ovemu
-

Název pole: č. 4, Event vyžadujíc! přenocováni

Vyplňte přesný název eventu

Název pole: Termín
-

Zadejte termín

-

Zaškrtněte variantu ANO x NE

-

Dále zaškrtněte variantu počtu přenocování

Název pote; Emtejnmm
Stručně a věcně popKte event, čeho se týká, Jaká má zaměření (kulturní, sportovní, Jné)

-

-

Uvedte místo a kraj, kde se event koná (v případe eventu probíripiíciho na vfce místech
vyberte příslušné kraje}

zbytková data od mobilních operátorů

►

satelitní snímky

►

jiná objektivní metoda

»

odhad

Jaké jsou důvody konáni eventu v daném terminu
>

-

Stručné popište, jak event pomůže k narwtóní dlsperit PRAHA x REGIONY, maximálně 1000
znaků
Jaké Jsou důvody konám owgntu v dané lokalitě
>

-

-

Stručně vysvětlete význam akce z hlediska přesahu místa konání, maximálně 600 zraků
>

Zadejte přesný počet zahraničních návštěvníků v loňském roce farmou celého čísle /
očekávaný počet návštěvníků u nové akce

-

Vyberte metodu jištěni počtu zahraničních návštěvníků

-

Zaškrtněte variantu REGIONÁLNÍ * hArOONI x MEZINÁRODNI

Stručně popište atraktivitu eventu, maximálně 500 znaků
Uvedte zéfitftu/návětěvu známých osobností ze světa sportu, kultury, politiky čí Jiné, status
události, Jb-B udělen

Vybranou metodu (b výjimkou odhadu) doložte přílohou s analýzou, výjezdem ze systému «
jiným prokazatelným způsobem
-

Zaškrtněte některou z odpovídajících variant

►

tlckellng

►

zhytková data od mobilních operátorů

>

národní arobaasdor

►

satelitní snímky

>

mezinárodní smbasafkx

>

status A

► jiná objektivní metoda
►
-

Zaftkrtnfto možnost POZITIVNÍ x NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE NEROVNOST

Případné doložte přílohou

Názenr pote: Č, 7, Význam akce

Název pole: č> 2. Deklarovaný počet fpnjfcázwrtcffl aihnnBntoti ntyfttoftO
-

Zaškrtnete rmžnost POZITIVNÍ x NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE SEZONNOST

Název pote: ž. 6. Náv»«to»t ná etfuMmm návfitěyjiftů

Vybranou metodu (a výjimkou odhodu) dobita pfffobou s analýzou, výjezdem ze systému O
jiným prokazatelným způsobem

►

Stručné vysvětlete, jak event napomáhá k exJstraiěnf sezómosti. maximálně 1000 zraků

Případné doložte pfflohoi/

Vyberte metodu zjištění počtu českých návštěvníků

ticfceting

2 a více přenocováni

Jak termín konání evantu přispěje k odstranění sezůnnoeti v destinaci
-

Zadejte přesný počet Českých návštěvníků v lačckém roce formou celého čísle / očekávaný
počet návštěvníků u nové akce

►

1 přenocováni

>

Název pole: Č, ?, Atraktivnost rf«rtiracaji sgzOrtiKffll

Název pole: g. i. Deklarovaný po<tet terftf dl návštěvníků
-

>

Stručné popište důvod přenocování

Maxímákiě 1000 znaků
Název pole: Mleto konání
-

Vložte llnk odkazující na dastinační nabídku nebo ubytováni z webových stránek eventu

Název pote: č, 8. Unikátnost eventu

odhad

-

Pokud nebude vložena příloha dokazujíc! objektivně počet zahraničních návštěvníků, budou
bráni jako tuzemští

1

Stručné popište unikátnost eventu (neexistuje akce podobného charakteru), maximálně 600
znaků, a zaškrtněte
>

akce jedinečná na regionální úrovní

A

akce Jedinečná na národní úrovni

>

akce jedinečná na mezinárodní úrovni

2

Název pote: £, 10. Soulad a do-M i načni značkou
-

Stručně popište, zda a jak event konkrétné přispěje Jc posílení dobrého jméra České
repuhlíky/dastlnace případně k posílení dobrého jména produktwýcb značek viz bod 12 odkaz
zde (napf. pořádání eventu v zahraničí), maximálně 50C znsfců

-

Zaškrtněte:
>

100% eouted s Identitou značky

>

převažující soulad s identitou značky

>

minimální soulad s Identitou značky

Musí být odkaz na destír*ačni značku s legendou
Případné odkaz na produktovó loga
Název pole: £.11. Soulad a marketingovým plánem
-

Stručné poplité propojení eventu 5 jednotíivými produktovými tématy agentury CzechTourlBm
dle marketingového plánu (viz odkaz zde na slkíu 10), maximálně 600 znaků

-

zaškrtněte:
>■

100% soulad a marketingovým plánem

>

převažující soulad s marketingovým plánem

>

minimální soulad s marketingovým piánem

Název pole: 1.12. Tradice avMrtfl
-

Zaškrtněte variantu
>

1. ročník

>

2.-5. ročník

>

více než 5. ročník

Název pole: č. 13. za llténí přenosu akce

-

Popište, případně uveďte dosah přenosu
o

Akce není přenášena

o

Pfímý přenos / záznam

o

TV / on line média / rádio vstupy {j Iné

V případě, že lze doložit sledovanost, doložte.
Název pote: č. 14 Finanční náročnost eventu
-

Vložte příslušná data:
> Jednotlivé položky rozpočtu
>

b

částky v Kč včetně DPH (pokud jste plátci)

položky rozpočtu po kapitolách marketing, organizace, program a další

Reference krále nebo kralskfr ďesttnačrtl společnosti
dolDŽle kopií

i

Popis eventu - formulář

Název společností:
Fakturační údaje:

Jméno kontaktní osoby:
Email kontaktní osoby:
Telefon kontaktní osoby:
Název eventu:

stručný popis eventu - max, 120 znaků

Termín:

stručný popis

Popis eventu:

stručný popis eventu - maz. 500 znaků

Místo konání;

místo a kraj
kulturní

sportovní
charitativní

gastronomické
konference
ostatní

OKRUH 1 - Přímé dopady r.a cestovní ruch

(údaj k vyplnění na základě přesného počtu
účastníků v loňském roce)

ticketing
zbytková data, satelitní snímky čt Jiná objektivní
metoda
odhad

ticketing
zbytková data, satel itní snímky a jiná objektivní

metoda
odhad

(návaznost webových stránek a koncepce eventu ano
na nabídku přfsluínédestiračníagentury)
ne

ne
1 přenocování
2 a více přenocování

regionální
národní
mezinárodni

oá rodní ambasador
mezinárodní ambasador
statut A
akce jedinečná na regionální úrovni
akce jedinečná na národní úrovni
akce Jedinečná na globální úrovni

I MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
| ROZVOJ Cft

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 6 - Výběr režimu veřejné podpory

Vor-f.-írZMtt

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
Výběr režimu veřejné podpory

De mínlmís
Prohlášeni žadBteta, že ke dni podáni žádosti o dotaci nemá vyčerpaný limit pro podporu de minimte.
Datum:
Podpis;
V případě využití režimu „de minlmls" žadatel doloží vyplněný formulář „čestné prohláSení žadatele

Projekt
Název projektu
Pořadová číslo projektu
Název Žadatele
tZ žadatele
Prohlášeni

o podporu v režimu de minímls*.
* Podpis statutárního zástupců organizme*.

žadatele k režimu veřejné podpory

Režim veřejné podpory

Zaškrtnout

Podpis*

Realizovaný projekt nezaktódú veřejnou podporu
Projekt bude realizován v režimu .De mmenitf1.
Projekt bude realizován v režimu obecného
nařízení o blokových výjimkách1

Zdůvodněni zvoleného režimu veřejné podpory:
Projekt nezakládá veřejnou podporu
Znaky veřejné podpory
1.

podpora Je poskytnuta státem nebo
z veřejných prostředků

2.

podpora zvýhodňuje určité podniky nebo
určité odvětví podnkánl a Je selektivní

Vazby projektu na znsky veřejné podpory
Ano / Ne (pR ,.Ne“ stručné zdůvotfnáni)

3. Ja ovlivněn obchod mezi členskými státy
4. Je naruSena nebo hrozí narušení soutsža
Projekt nezakládá veřejnou podporu, potud lze vyloučit alespoň Jeden z výfee uvedených máků
veřej né podpory.
Čestné prohlášeni žadatele, že vý8e uvedené náležitosti jsou pravdivé.
Datum:
Podpis:

Nové blokové výjimky
Zvolaný druh blokové výjimky
Čestné prchlátení žadatele, že realizovaný
projekt je v souladu s poeknínkamt pro využití
zvolené kategorie Nokové výjimky a že v projektu
nejsou uvedeny aktivity a výdaje vyjmuté
zpúsriností dané kategorie blokové výjimky
{Nafízerf Komise (EU) t 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu a články
107 a 1C8 Smlouvy o ES probteSujl určité
kategorie podpory za slučitelné a vntfním
trhem.).

Detum:
Podpis':

1 Nařízení Komise (EU) č, 85112014 za dne 17. června 201+, kterým se v soutatfu s články 1€7 a 108 Smlowy
a ES pmfilabjjl uifflé kategorie podpory za 6kJ&taJné i vnitřním W*m.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de mtnlmls

2. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
□ nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

Obchod ní jm 6no / Jméno
žadatele

□ vznikl spolenfm (tuzí splynutím*) níže uvedených podniků;
□ nabytím (fú2í sloučením5) převzal Jmění níže uvedeného/ých podrfku/ů:

Sídlo í Adresfi žadatele

Obchodní jméno podniku

IČ

Sídlo

ÍČ / Datum narození

i.

žadatel prohlašuje, že jako účelní období používá

□ kalendářní rok.
□ hospodářský nok (začátek................................ konec................................}.

Výše uvedené změny spočívající ve spojení ČI nabytí podniků

V případě, ža během pfadohocrtoh dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku
na rok hospodářský anebo opačné, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla
použita (nůpf. 1. 4. £012- 31. 3 2013; 1. 4.2013* 31. 13 2013):

O jsou již rohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

Podniky* propojené s žadatelem o podporu

□ nevznikl rozdělením {rozštípením nebo od štěpením0) podniku.

Žadatel o podporu *> považuje za propojený7»Jinými podniky, pokud i tyto subjekty metí
sebou iridií některý z následujících vztahů:

□ vznikl rez dělením níže uvedeného podniku:

□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
3.

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům,
v jném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu,
c) jeden subjekt ma právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným Subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem Jiného subjektu, ovládá sám. v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50%
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo Bpofečnlkům, v daném subjektu.

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

Obchodní Jméno podniku

IČ

Sídlo

3 převzal jeho činnosti, na něž byla dřivé poskytnutá podpora dů minlmis použita7. Podniku (žadateli)
byty přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

částka v Kč

Poskytovatel
'

Subjekty, které mají $ žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pcd písm. a) až d) orostfsdplctvím

jednoho nfibo Více tfalžfch subjektů, se také považují za podnik propojený » žadatelem o podporu.

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

Do výčtu podniků propojených přímo čí zprostředkované se žadatelem o podporu se zahrnují osobu
zaosftn.ě_u_zákiadnTch registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb,, o základních registrech,
ve ^iění pozdějších předpisů.

□ Jeou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4.

Žadatel pruhlaSuJe, že

□ není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem,
□ Je ve výée uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky;
Obchodní jméno podnlku/Jméno
a příjmení

Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje Jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolné;

Sídlo/Ad rosa

IČ/Datum narození

> so zavazuje k tornu, že v připadá změny pfedmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory ďe mfnfmls bude neprodlené informovat poskytovatele dané podpory o
změnách, které u néj nastaly;
> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohláěenf ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochrand osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úprsrvó některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas udělují

4 Víz§ 82 celons 4,125/2006 Sb., o ptemEJnácii obchodních spotečnosll a družstev, věznění pazdějSícti ptedpěi.
zákOTO Í.125/2008 Sb.
f Vte § 243 zákona 6.125/2008 Sb.

1 Zq potírtk ta pověřoval {MOnfcatolt definovaného v zákonů i. fiMWia Sfc.. obCan*ý zékonlk.
1 SUíftl Informace o propojeném podnktj natozratv v WTOOtCKH PRlRUČCE k aplkad pojmu Jeden podnor zpohtedj
pravidel podpory » mtolnYs.

? Pokud by na základě převzatých Bruneti nebylo moíné dřív© poskytnuté podpcuy (b /rútf.r*s rozdělí, rozdal se podpora
parném jm způsobem ne >tfW«cJě UColnl hwfnety vlMtnlho kopitáfo nových podnít* k datu účinku rozdá ten I (víz & 3 odst 8
naftami &14QW2013, i. UM/2013 * nahrazulfcího razeni č. 875/2007).

f MINISTERSTVO
pro místní
| rozvoj ČR

správci a zpracovatel}8, Kterjm je Ministerstvo pro m IstnF rozvoj CR pro v&ediny údaje obsažené
v tomto prohJ&tenf, a to po celou dobo 10 let ode dne udělení souhlasu Zároveň si je žadatel
vědom svjfch práv podře zákona č. 101/2000 Sb., o ochrané osobních úd^ú.

Datum a mleto podpisu

Jméno a podpfa osoby
oprávněné zastupovat
žadatel*

Razítko (pokud je
UX<S»f pOdpíaU
řaj^Bfe)

' Správcem ja koordinační orgán vw smyslu zákona C. Í1 B/2004 Sb.. o úprevé některých vztůhíi v oůteít veřejné podpory
ozmftnřzákcnao podpoPa výzkumu a vývcjo, va zráni jx p.. zpracovatelem Je poskytovatel podpěry do mfnfmis.
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PODPROGRAM

MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU
přílohy zásad pro žadatele

PZ 7 - Metodický pokyn pro výbér dodavatelů v NPPCRR

Přílohy:
•
-

VtY.-O

Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
Prohlášeni k výběru dodavatelů v NPPCRR

' í)
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Prohláienf k akci financované z Národního programu podpory cestovního ruchu v nylonech

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Já, (příjmeni, jméno, titul)....-...................... ......................................... ladateí / statutám! zástupce
(název žadatele o dataci),........................................................ -.......................

Prohlášení1 k výběru dodavatelů NPPCRR

protitebujl, že při výběru dodavatele byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.

Projekt
Název projektu
Identifikační Čfelo praieMu
Název žadatele
lč žadatele

1

(datum; razítko e podpis žadstelefetalutómího záBtupce)

Identifikace zadávacího rfeenf
Název/ číslo zadávacího Uzení

Identifikace typu zadavatele
Zadavatel a® zákona*
Mění zadavatel ze zákona*
* označte správnou odpověď Ano

Druh zvoleného zadávacího l výběrového řízeni
VZMR 0 - 999,999 Kč toz DPH*
VZMR1 .ODO.OOO -1.999.999 Kč bez DPH u dodávek e služeb*
1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH u staveb
Podlimítní*
Nadimumr
* označte sr rávnou od ? ovéd a uveďte; fed; okládanou hodnotu zakázky

“"I

Přílohy:
Specifikace oslovených subjekte
čtelo
Název suboktu

________
HD e sdrasa

Hodnotící kritéria a váhy
Cena
Kvalita
Ostatní arectflku te
Cena musí dosahovat min. 60 % u dodávek a služeb a 60 % u staveb. Subjektivní kritéria musí
dosahovat «nax. 10 %.______________________________________________________________

Specifikace obdržených nabídek
Nabídková cena
Dodavatel

'Čhío

DatU Kritéria
rozhodující
provýMr

Pořadí a poznfcmka

Informace k výběrovému / zadávacímu řízení
Předpokládaná hodnota zakázky (Kč bez DPH
Vvsoutěžená / skutečná cena zakázky (Kč bez DPH
Lhůta pro podáváni nabídek
VyvěSenl výzvy na profilu zadavatele nebo
elektronickém nástroji pro administraci a správu VZ
Počet oslovených uchazečů

Počet obdržených nabídek

—
Uveďte fhCnu, ve které bylo možné překládat
nabfdk .
■
Kde vyvěšeno
■
Uveďte otjkaz
*
V říloze uveďte Prtnt semen výzvy
■
Uveďte počat otttevoných uchazečů.
■
V příloze vyjmenujte oslepné zájemce
a doložte kopie osloveni, případně jiný
doklad rokazu tel oslovení.
*
Uveďte počet obdržených nabftíak.
■
V příloze specifikujte obdržené nabídky.
•
V příloze doložte kopii krycích listů
V$ach obdržených nabídek a kompletní
vítěznou nabídku.

1 Kb každému auactávacímy / výbérovČJTiii haail mudí být samostatné prahíófeenL
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z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, nebo pokud peněžní prostředky
poskytnuto na veřejnou zakázku 2 těchto zdrojů přesahují 200.000.000 Kč.

Metodický pokyn pro výběru dodavatelů v NPPCRR

Dodavatel - Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební préoe.
Uchazeč- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém / zadávacím tížení.

I.

Zájemce - Dodavatel, který byl ve výběrovém / zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání
nabídky.

Vymezen; pojmů

VŘatnlk veřejných zakázek - část Informačního systému o veřejných zakázkách, které zabezpečuje
uveřejňováni informaci o veřejných zakázkách.

Pwaram - Zákíadní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní
tematickou obtaat nobo území, ve kterém jsou popsány konkrétní dle a prtortty pro čerpal za státního
rozpočtu oR.

Profil zadavatel*- Elektronický nástroj definovaný dle § 28 ZZVZ.

Paakytowtaí podpory - Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo Jiný
subjekt určený zákonem, který může r» záMadě zákona č. 21 B/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ve znáni pozdějších předpisů, poskytnout dotsd nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.

Elektronické trifňté - Webová aplikace, která umožňuje elektronická zadáváni zakázek, systém
etaktroflfatoých trfiST upravuje usneseni vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2Q10.

Průvúl akt o poakytnutf/pfevudv podpory - Právní akt, kterým byla poakyfnuta podpora

Písemné - Pro uéely tohoto MP se písemnou formou rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně
émaflové S obdobné kcmurftece, pfidomž elektronický podpia není povinnou nálsžitDStí.

poskytovabelem.podpory přljemd. Blíže specifikuje podmínky poskytnuU/ptevodu podpory. Vdaném
Programu to jedná o Rozhodnuli o poskytnutí dataco.
Pftíomce je veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájeni, realizaci čl udílení etoe
spolufinancované z rozpočtu MMR. který na základě Rozhodnutí o poskytnutí datace přijímá dotací
z Programu.
Zadávací řízení ~ Postup zadavatele podle z, Č, 134/2016, o zadávání vetejných zakázek (dále jen
-ZZVZ-), jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zřuSení
zadávacího řízení.
Výběrové fízenl - Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu {důle Jan „MP*}, jehož
účelem je zadáni zakázky, a to až do uzavřeni smlouvy nebo do zruftenf výběrového mění,

11.

Vymezení veřej ných zakázek v programu
V následujíc! kapitole je uvedeno vymezeni zakázBk reaTizovených v rámci zadávacích řízení
(realizovaných dle ZZVZ) a v rámci výběrových řízení (raalízovaiých dle tohoto MP).
Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.
Zakázky se podto předmětu děti na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební
práce.

Zadání vůfofaá zakázky (§ 2 zákona ZZVZ) - Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z niž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky,
služby nebo stavební préoe Za zadán I veřejné zakázky se nepovažuje uzavřeni smlouvy, kterou
se zakládá pracovnfiprávnl nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele
pfj zadáváni veřejné zakázky

Veřejnou zakázkou na dodávky Je veřejná zakázka, Jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo
ovladatelných přírodních alí, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební prače podle odstavce
3. Pořízením se rozumí zejména koupS, nájem nabo pacht

Zadáni zakázky ve výtárovám maní - zadáni zakázky dle tohoto Metodického pokynu. Metodický
pokyn upravuje poBtup zadání zakázek malé hodnoty {do 2 mil. Kč bez DPH j dodávek a služeb
aB ml. Kč bez DPH u staveb) a zadání zakázek pro příjemce, kteří nejsou zad&rcteJé dfe ZZVZ.

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veře^é zakázka, jejímž předmětem je

V&afné zakázka - veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst 1, veřejné
zakázka na služby podle § 14 odst 2, vafajfiá zakázka na stavební préoe podle § 14 odst 3, koncese
r» služby potíte § 174 odět 3 nebo koncese na stavební práce podlá § 174 odst 2 ZZVZ

Zadavatel- Každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrová nebo zadávací řízení.
Veřejným zadavatelem (§ 4 ZZVZ)

Veřejnou zakázkou na služby ja veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytováni Jiných činnosti,
než uvedených v odstavci 3.

a) poskytnuti činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného Masifikačnfho systému
pro (Kaly veřejných zakázek potíte přímo použitelného předpisu Evropské unie (dáte jen
•hlavni slovník jednotného klasifikačního systému"),
b) zhotovení stavby, nebo
o) poskytnutí souvisejících projektových činnosti, pokud Jsou zadávány společně se stavebními
pracemi podle písmene o) nebo b)L
Stavbou je pra účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářejká Jednotný
čolek, který je sám □ sobě dostatečný k plněni hospodářské netx> technické funkce. Bez ohledu
na právní formu spolupráce mezf zadavatelem a dodávátetem se za veřejnou zakázku na stavební
práce považuje rovněž zhotoveni stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž
za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

a) česká republice; v případě České republiky se organizační složky státu2) považují za
samostatné zadavatele,
b) České národní banka,
c) státní příspěvková organizace,
d) územní samosprávný celek nebo Jeho příspěvková organizace,
b) Jiná

právnická osoba, pokud

1. bylo založena nebo zřízena za účelem uspokojováni potřeb veřejného záýnu, které nemají
průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. Jiný veřejný zadavatel) převážné financuje, může v ní uplatňovat razii odříci vliv nebo
Jmenuje nebo volí vlče než polovinu členů v jajfm statutárním nebo kontrolním orgfr-w.
Dotovaným zadavatelem je právnfcká nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou
1/10
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3, Zakázka milé hodnoty 6, n (A. nazad Svatate f B, zadavatelé)

Druhy veřejných zakázek v programu
Druh VZ

Rozpětí v K6 (nedosahuje max. hodnoty)

Přímá objednávka

0 - 99.999 Kč bez DPH

Zakázka malé hodnoty č. 1

100.000 - 069.999 Kč bez DPH

Zakázka mate hodnoty c. fi

1.000.000 - 1.099.090 Kč bez DPH - dodávky a služby

U zakázek malého rozsahu zadavatel mvsf vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím steKtronfckého nástroje pro administraci a zadávání
veřejných zakázek (např. NEN)

•

Zadavatel může zároveň na základě písemná výzvy oslovit min. 3 potenciáh f uchazeče (musí
30 Jednat o uchazeče, kteří Jsou schopni dodat požadované plněni)

■

Lhůta pro předkládání nabídek musí být min. 10 pracovních dni.

4. Podfcnltnl veřejná zakázka (A n«zadav«Wé)

1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby
Pbdlímftnf

■

2.000.000 - 5.706.000 Kč bez DPH - dodávky a služby

■

Platí pro Bubfekty. které nejsou zadavatelem dle ZZVZ, zadavatelé dle ZZVZ postupují dte
zákona

■

U podttmitnfcti veřejných zakázek zadavatel musí vyvěsit písemnou výzvu na svém profilu
zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje pro administraci a zadáváni
veřejných zakázek (např. NEN)

■

Zadavatel může zároveň r>a xáWadě písemné výzvy oslovit min. 5 potenciálních uchazečů
(musí to jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované plnění).

■

Lhůta pro předkládání nabídek musí být min. 15 pracovních dni.

6.000.000 -142.668,000 Kč bez DPH - stavby
Nadlknttní

5 708 000 - XX Kč b« DPH - dodávky a služby

Typy zadavatelů
A. Zadavatelé, křePí rvajsoo zadavateli dle zákona o zadáváni ve tejných zakázek (nejsou
veřejným a dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - .nezadivatelé".
B. Zadavatelé, kteří J*ou zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek (jsou veřejným
nebo dotovaným zadavatelem cle § 4 ZZVZ) - .zadavatelé'

III.

Postup zadání veřej né zakázky dle metodiky

Minimální rozsah zadávacích podmínek pro zakázky dte metodiky
Součásti oznámení musí být základní informace o zakázce a výběrovém řízeni. Oznámeni musí
obsahovat alespoň tyto údBje:

Druhy zadáváni veřejných zakázek dle typu zadavatelů
Druh VZ

A, Nejsou zadavatelé ze
zákona

B. Zadavatelé ze zákona

a) Identifikační údaje zadavatele;

1.

Die metodiky

Dle metodiky

c)

Přímá objednávku

b) Název zakázky;

2. Zakázka malé hodnoty č. I

Dte metodiky

Dle metodiky

3.

Zakázka malé hodnoty č. II

DtemBtodky

Dle metodfty

4.

Pódiím Kní

Dle metodiky

Dle ZZVZ

5.

Nadlimitní

Dle ZZVZ

Dia ZZVZ

Drah zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);

d) Obchodní podmínky, případně i závazný vzor smlouvy;
e) Platební podmínky;
1)

Maximální hodnota přadmětu zakázky - Maximální hodnota předmětu zakázky stanovená
v rámci zadávací řízeni na předmět projektu musí být shodná s prodpoktádáaou hodnotou
uvedenou v související žádosti o dotsd, ke které se výběr dodavatele vztahuje. Maximální
hodnota předmětu zakázky muaí být v rámci zadávací dokumentace zadávacího řízení
stanovena,;

g) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;

Podrobnosti k Jednotíivým zakázkám v Programu

h) Předmět zekizky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky - Předmětem zakázky
se stává dle charakteristiky akce, na kterou byla podána žádost o dotací, buď celá akce, nebo
její funkčně ucelené části (pokud objektivně není možně zadat akci jako cetek jednou
zakázkou).;

1. Přímá objednávka (A. nezadavatolé/ B. zadavatelé)
•

Přímá objednávka musí být oboustranné potvrzená.

•

Mufii být uveden účet-bankovní spojení dodavatele.

•

Musí mít povinné nálažjťneti smlouvy (ptedmfit plnání, termín plnění, datum splatnosti, cena
bez DPH, cena včetně DPH, harmonogram ferkturace, Identifikační číslo projektu - vazba
na projekt, atd.).

I)

Lhůta a místo pro podání nabídky;

J)

Požadavky na způsob doručení nabWky;

k)

Hodnotící kritéria'

Nesmí ee Jednat o rámcovou objednávku.

l)

Způsob hodnocení hodnotících kriterii - zadavatel musí písemně odůvodnit stanovení
významnosti dílčích hodnotících kritérií, současné zadavatel musí stanovit váhu
pro hodnocení dílčích kriterií, kterou vyjádři v procentech;

•

2. Zakázka malé hodnoty č. I (A. nezadavalolé! B. zadavatelé)
■

-

11 zakázky, která nedosahuje hodnoty 1,000.000 Kfi bez DPH Je zadavatel povinen oslovit
mm. 3 potenciální uchazeče (musí ae jednat o uchazeče, kteří Jsou schopni dodat požadované
plnání).
Lhůta pro předkládání nabídek muaí být min. 10 pracovních dní.

m) Požadavky na kvaffikati a požadavky na zpíswb splněni kvdffifcaCnlcli předpokladů:
■

Dodavatel musí dáte prokázat, ze Je oprávněn podnikat v oblasti, které sa zakázka týká.
Oprávnění* k podnikám prokáže doložením proste kopie živnostenského uštu a kopie
výpisu z obchodního rejstříku.

1 Dokunřrtty nestaří 190 dnů.
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Dodavatel musí předloží Čestné prohlášení o splniní kvalifikačních kritérii podapeané
statutárním zástupcem.;

n) Způsob jednání b uchazeči, pokud hodlá zadavatel c uchaasči jatoat
o)

p)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, Jaké údaje týkající se předmětu zakázky
a Jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad
nabídky se zadávacími potfrnínkami, u zakázek vyšSf hodnoty povinný požadavek zadavatele
na předložení návrtu smlouvy na reaSzsd zakázky, pokud není návrh smlouvy součástí
zadávacích podmínek. Případně další požadavky.;
Požadavky na varianty nabídek, pokud Ja zadavatel pflpoufltí;

Défenf předmětu zakázky
Zadavatel nesní rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod
finanční limity stanovené v tomto MP « k zadáni zakázky výném (mlméjěím) druhu výběrového řízení,
než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

Lhůta pro podání nabídek nesmí byt

r)

Doba a místo plnění zakázky;

a)

Možnost využití
poddodavatelů

i)

Pflpadhě dattí požadavky na zpracování nabídky;

a) u zakázek malého rozsahu kratší než 10 kalendářních dnů.
(původně

subdodavatelů)

a

specifikace

případných

u) Poskytování dodatečných informací:
v)

Smlouva musí být uzavřena na dobu určitou s respektováním termínů maximální možné délky
realizace projektu dle podmínek Programu.

Lhůta pro podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace

q) Lhůtu, po ktsrou je dodavatel nabídkou vázán;

poddodavatelů

stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a Informací získaných průzkumem tíhu
s požadovaným pkiěnfm nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.

Údaje povinné pubfclty.

Pokud zadavatel v rémri otevřená výzvy přímo vyzývá zájemce, musí být schopen prokázat odeslání
léto výzvy.
Postup zadání zakázek dJe metodiky
Stanovení předmětu zakázky
Zadavatel stanoví předmět Jedná zakázky tak, aby předmětem Jedné zakázky byla:
a) všedina plnění, jejíchž předměty plnění tvoří jeden funkční cetek nebo
b) všechna obdobná a spolu související plněni, přičemž souvisejte! plnění jsou ta. která spolu
místně, věcně a časové souvis!
Pň určeni předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží * služeb, které
platí pro učtou osobu, popřípadě Její organizační složku z& příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vadlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení učítých uchazečů nebo určitých výrobků.
Takový odkaz lze výjkrwčně připustit, pokud:
a) by bez jeho použití, nebyfo možné dostatečně přesně a srozumitelné určit předmět zakázky,
zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách výslovně umožnit pro plnění zakázky
použití I Jných, kvattetivné a technicky obdobných fefiení, nebo
b) by bylo pořizované pínértí nekompatibilní s již použivenými zařízeními ČI systémy a jeho
přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel
v zadávacích podmínkách uvést podrobněji specifický popis plnění.
Skutečnosti uvedené v předchozím bodu je zadavatel povfnon poskytovateli podpory na vyžádání
prokázat.

b) u podlimltnlch zakázek kratší než 15 kalendářních dnu,
c)

Kratší než 35 kalendářních dnů v případě nadlimitních veřejných zakázek

Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů a v případě zakázky malého rozsahu
nej později 4 pracovní dny před uplynutím ěiůty pro podání nabídek. Dodatečná Informace může
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti
Zadavatel odešle dodatečně Informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 4 pracovních dnu a v případě zakázky malého rozsahu nejpozdéjl do 2 pracovních dnů
po doručení žádosti podle pfedchoztio odstavce.
Dodatečné Informace, včetně přesného zněni požadavku (anonymizace tazatele), odešle zadavatel
současna véem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejní dodatečné informace
včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy,
pfipadnfl tyto připojí k zadávací dekvmented na elektronickém trifttl.
Provedeni zadavatel (prostřednictvím dodatečných Informaci) úpravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží Itiůtu pro podání nabídek, a to pode povahy provedené úpravy. V případě takové
změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavstdů, prodlouží zadavatel
Ihůtu tak, eby od okamžiku změny činila četou původní délku ihúty pro podání nabídek.

Otevírání obálek, posouzení a hodnoceni nabídek
A- Otevírání obálek - nabídky doručené v listinně podobě
Obálky nesmi být otevřeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírají se pouze obáfcy
doručené ve BiOtě pno podání nabídek.
B. Otevírání nabídky doručená v olsktronlcfcá podobě
Otevřením nabftfry podané v etektrcnlcké podobě se rozumí zpřístupnění Jejího obsahu. Nabfdcy
podané v elektronické podobé nesmí být zpřístupněny před uptymrtím lhůty pro podání nabídek.
Zpřístupňují se pouze nabídky podané ve lhůtě po podáni nabídek, podepsané zaručeným
elektronickým podpisem.

Otevírání obálek (popr. elektronických nabídek), posouzení a hodnocení nabídek provádí;

Využití poddovatalů

a) zadavatel,

V případů využiti pod dodavatelů je příjemce povinen ve smlouvě uvést tuto skutečnost, včetně
seznamu pod dodavatelů a rozsahu jejích zapojeni na realizaci díla.

b) Jiná osoba, pověřená zadavatelem (dále Jen .pověřená osoba*), tímto způsobem Je možné
posuzovat a hodnotit pouze zakázky malého rozsahu nebo

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí předpokládaná výže peněžitého závazku vyplývající
pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel |e povinen předpokládanou hodnotu zakázky stanovit
pro účely postupu ve výběrovém řízení před jeho zahájením. Pfi stanoveni předpokládané hodnoty
zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni zahájení výběrového řízení.
Pň stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách

c)

hodnotící komise, které mé afespoft 3 členy, kterou Jmenuje zadavatel.

O otevírání obálek, posouzeni a hodnocení nabídek se pořizuje protokol obsahující rozhodné
skutečností, týkající co posouzení a hodnoceni nabídek (nejpnts se otevfrgji etettronteky dorvCen!
nabídky):
a) seznam doručených nabídek, včetně 'tíenWteCních údajů uchazečů;
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b) seznam uchazečů vyzvaných k doplněn Ifobjaanénf nabídky, pokud byli vyrváni;
c) seznam vyřazených nabídek a zdůvodněni vyřazení nabídek, pokud byty nějaké nabídky
vyřazeny;

bodnutídch kritérií musí zadavatel postupovat analogicky či v souladu a § 114 a náel. ZZVZ. Dále Je
zadavatel povinen;
■

stanovit taková kvalifikační a hodnotící kritéria, které nebudou diskriminační a nebudou
neopodstatněně znevýhodňovat určité dodavatele,

“

stanovit základní hodnotíc! kritérium, kterým Je i) ekonomická výhodnost nabídky, nebo II)
najnižšl nabídková cara.

»

pil využiti kriteria ekonomické výhodnosti riBbidky stanovit Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria
a jejich váhy v procentech (dílčí hodnotící kritériB musí vyjadřovat vztah užitně hodnoty
aoeoy).

Posouzení a hodnocení nabídek

-

Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté a musí
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzeni a hodnocení nabídek.
Před zahájením posouzení a hodnocení naWdek musí potvrdit svou nepodjstost a převzetí závazku
mlfienlívosb formou Čestného prohlášení. Osoba, která zpracovávala ZD, nesmi být členem hodnotící
komise.

Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plněni zakázky. Mohou jimi být
zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plněni, estetická a funkční
vlastnosti, vlastnosti pfn&nf z hlediska vlivu na životni prostředí, vliv na zam&rtnancat oeob
se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis,
zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.

■

DÍKfm hodnotícím taftóriem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností dodavatele, sankce, nebo platební podmínky.

■

dbát na to, aby tato kritéria skutečně vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny v souladu
e§ 114 b náel. ZZVZ, e o by se vztahovala pouze k nabízenému předmětu veřejné zakázky,
{viz novela zákona č. 40/2015 Sb. účinná od 6. 3.2016: Dílčími hodnotícími kritérii mohou být
také organizace, kvafiílkace a zkušenosti osob zapojených do realizace vařené zakázky,
pokud máií významný dopad na její plněni.),

■

stanovit jedním z dlících hodnotících kritérií vidy nabídkovou cenu s vahou pro hodnocení
minimálně va výěl 80 % v případě zakázek na stavební práce a s vahou minimálně ve výfil
60 % v případě zakázek na dodávky a/nebo dužby,

•

zajistit, že subjektivné hodrwtítelná kriteria nebudou mít (v případě jejich použití) úhrnem vyšší
váhu než 10 %,

d) popis způsobu a odůvodněni hodnocení nabídek, pokud Je hodnotícím kritériem ekonomidcá
výhodnost nabídky;
é) výsledek hodnocení.
Je stanoveno, že zadavatel Je povinen Informovat v protokolu o posouzeni a hodnocení nabídek
o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení.

Zvolit fcomhqjjm_steyírii>Í obálek a hodnocení nabtetefcZadavatetem zvolená/é Komis* pro otevíráni obétek a hodnoceni nabídek (dáte Jen „Komise41)
má alespoň tří členy, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí, ú své
nepodjatosti učiní písemné prohlášeni, členové komise jsou povinni zachovávat mlčení
o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti a účastí v komisí a toto stvrdí písemným
prohlášením.
a) zvolená Komise zaitstf otevírání obálek.
b) Provede posouzení kvalifikace, hodnocení nabídek
c) Komise zadavateli předloží návrh vítězného dodavatel8 zadávacího řízení a doporučí
uzavření smlouvy.
Posouzení nabídek
Po otevření obálek provede zadavatel, hodnotící komtea nebo pověřená osoba posouzení nabídek.
Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími
podmínkami.
Jestliže Je nabídka shledána jako nejasné nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění
nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabfdfcová cena a/nebo
údqja a Informace, které jsou prwžnátam hodnocení.
V případě, že uchazeč nabídku v dodatečně Ihtoě nedopíní nebo neobjasní, případná zadavatel
repromme pozdní doplnění nebo objasněni, musí být tato nabídka vyřazena.
Hodnoceni nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověfené osoba podle hodnotících
kriterii uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodrtéjší nabídku vyhodnotí ekonomicky
najvýhotinéjšf nabídku nebo nabídku s nejnfeší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek může být
provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzeni nabídky, která byla podána
urfiHzečem, se kterým má být uzavřena smfouva. Tuto skutečnost je v takovém případě uvedena
v protokolu.
Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjisti, že hodnotící komise nebo
pověřená osoba pcnjéila postup stanovený tímto MP Pro nově posouzení a hodnocení nabídek může
zadavatel ustanoví jinou hodnotící komisi nebo tímto pověřit jinou osobu, případně provede nové
posouzení a hodnoceni nabídek sám.
HkrtKxtenf nabídek
Hodnocení nabídek může být provoděno výhradně na základě jednoho ze dvou základních
hodnotících kritérii, ty. podle:
*
•

ekonomické výhodností nabídky nebo,
nejníHJ nabídkové ceny.

Rozhodne-li ae zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kriteria ekonomické výhodností nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kriteria. Pfř stanovení a vymezeni dneteh
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•

stanovit v oznámeni, výzvě nebo v zadávací dokumentací váhu, kterou vyjádři v procentech,

-

zajistit, aby dílčím hodnotícím kritériem nabyla jakákofiv sankce ary splatnost faktur,

■

v případě, že Je dílčí hodnotící kritérium číselné vyjádřitelné (napf. doba reaflzace, dó&a
záruky) musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovu maximální hodnoty takovéhoto
kritéria,

-

zajfatft, aby v případě použiti dílčího hodnotícího kritéria .záruka- neakceptovala hodnotící
komis* rwpnméfané nabídky, a v případě použití tohoto kriteria zadavatel v zadávací
dokumentaci stanovil mawrrtófnř hodnotu záruky, aby její nepřiměřená nabídka neúměrné
nepřevážila váhu kritéria cena a max. délku záruky, tak aby nepřekračovala dobu trvání
zadávací IhOty.

Seznámit bezprostředně po hodnocaní pfttfiw* všechny uchazeče o výsledku zadávacího
řftant
Uzavření smlouvy * vítězným uchazečem
S vybraným (vítězným) uchazečem uzavňt smlouvu ■ V případě fečecF dodávky (plnění předmětu
smlouvy) prostřednictvím poddodevatete muel být tato skutečnost uvedena v uzavřené smlouvá
vcatné specifikace předmětu.
V případě uzavírání amtouvy platí, že zadavatel jo oprávněn uzavňt smlouvu pouze a uchazečem,
který podal vítěznou nabídku (dála jen „vybraný uchazeč41), V pITpadé, že vybraný uchazeč odmítoe
uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může uzavřít
zadavatel smlouvu t uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty mfiže
zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umleti) ne tfotím miste v pořadí. Smlouva musí být
uzavřena va shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou. Za nedostatečnou
součinnost já považována skutečnost, My vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (tm. listině
nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V případě, že uchazeč neposkytl zadavateli dostatečnou
součinnost, doloží zadavatel tuto skutečnost písemné formou čestného prohlášení.
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Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,
a} pokud sa na zpracováni uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec 2adaveteJe ČI čten
statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, čter řídícího orgánu zadavatele,
člen reall2ačf>lio týmu projektu či osoba, která se na 2ákfolě smliwního vztahu podílela
na zadání předmětného výběrového řízeni
b)

nesp. a uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele 3 členem realizačního
týmu či osobou, která se na základě smluvmího vztahu podílela na zadání předmětného
výběrového Uzení, nebo

c) Jehož poddodavatelem je zaměstnanec zadavatele, čten realizačního týmu či osoba, která sa
na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výborového řízení.
Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a) označení smlurolch stran vč. ICO a DIČ pokud Jsou přiděleny:

W,

Kontrola zadávacích řízení
Kontrolo zadávacích řfzenf je stejná pro kontrolu zakázek ros (kovaných v rámci metodiky
\ zakázek realizovaných dle zákona.
VýWr dodavatele podléhá kontrole. Kontrola Je prováděna pfod vydáním Rozhodnuti
o poskytnutí dotace.
Povinnosti zadavatele ku chování dokumentace
Zadavatel Je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických
úkonech aauvfesjicl se zadáním zakázky. Dokumentací o zakázce se rozum i souhrn všech
dokumentů v listinné čí elektronické podobě, pořízené v průběhu výběrového řízení.
Doba, po kterou musí mít příjemci veěkeró originální dokumenty související 5 realizaci zakázky
uchovány, je stanovena V právním aktu o poskytnuli podpory nebo závazných právních předpisech
upravvjfctah oblost zadáváni zakázek, nejméně však po dobu 10 tet od f nančního ukončeni projektu.

b) předmět plněni (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);

Doloženi výběru dodavatelů správci programu

c) cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, pflp. uvést, že dodavatel není plátcem

Po uzavření smlouvy a vybraným dodavatelem předložit správci Programu níže uvedené
dokumenty (tzv. doklady druhé vlny}:

DPH, platební podmínky,
d) doba a místo ptněnl:
e) vymazaní subdodavateli;
f)

1.
2.

bankovní spojení dodavaleíe;

g) harmonogram čerpání finančních prostředků {dotační i vlastní);
h) daldí obilgatornf náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou
uzavřaí na pteění zakázky. Vymezení podstatných změn dře § 222 ZZVZ.

3.
4.
6.
6.

Formulář ee základními údaji o zvoleném řízení.
Kopii výzvy na podáni nabídek uveřejněné ne portálu zadavatele nebo na elektronickém
nástroji, případně i písemnou výzvu zadavatele k předloženi nabídky na realizaci akce
včetně všech příloh*
Nabídku vítězného zájemce na záktetíé výzvy (včetně příloh - návrh smlouvy o dílo
atp.).
Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele.
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.
Smlouvu uzavřenou a vybraným dodavatelem.

Zrušeni* výběrového Uzeni
Zadavatel Ja oprávněn výběrové řízen) zrosit, nejpozdějl však do uzavřeni smlouvy. O zruSaní
výběrového řízení Je zadavatel povinen bezodkladně písemně Informovat všechny uchazeče, kteří
podali nabídku ve Ihírté pro podání nabídek.
V připadá zrušeni výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, uveřejni zadavatel
Inforcnsri o zrušeni výběrového řízení stejným způsobem. Jakým toto výběrové řízeni zahájil.

Poskytováni Informací
O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni váíchnl uchazeči, kteří
podali nabídky ve lhůtš pro podání nabídek a jejichž nabídka nabyla vyřazena z výběrového řízeni.
Oznámení o výsledku výběrového Uzení musí obsahoval min. následujíc! informace; identifikační
ůdaja uchazečů, jejichž nebWka byle hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmě
pořadí nabídek Tato informace musí být zaslána písemně, a to bud dopisem, r»ebo elektronicky
(odeslání musí být schopen zadavatel prokázat - dodejka, poděď lístek, předávací protokol,
emailovou doručenkou a pólu a odeslaným emailem a pod.).
Pokud si to zadavatel v oznámeni výběrového řízeni vyhradil, mtržn ve výběrovém řízení uveřejnit
oznámení o výaledcu výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem,
Jakým vyhlásil výběrová řízení. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízeni
a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejněni.
Zadavatel je povinen neprodleně Informovat poskytovatele podpory o vfech lízán leh o přezkoumání
úkonů zadavatele zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dáte Jei „ÚOH$*)
a rozhodnutích LÍOHS o těchto řízeních, jepchž předmětem je předmětná zakázka financovaná
ze státního rozpočtu ČR.

Dis ZZVZ (HteYfi XIII, § 217 a dáte)
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Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory
ROZVOJ CR
cestovního ruchu v regionech pro rok 2017- pilotní nastavení

Příloha č. 4
Č.j: 16225/2017-54/B
Číslo v CES: 5572
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

Čestné prohlášení

Hodnotitelé nesmí být ve vztahu k hodnocené akci a k žadatelům o dotaci podjati, zejména se nesmí
podílet na zpracování žádosti, se zřetelem k výsledku hodnocení mu nesmí vzniknout osobní výhoda
nebo újma, nesmí mít osobní zájem na realizaci akce a s žadateli jej nesmí spojovat osobní ani
pracovní či jiný obdobný poměr.
O své nepodjatosti učiní hodnotitel písemně prohlášení správci Programu na počátku hodnocení,
jehož je účastníkem. Pro tento účel sdělí správce Programu hodnotitelům před prvním hodnocením
identifikační údaje žadatelů, kteří podali žádosti.

(pověřená osoba)

Já, níže podepsartý;
7

tímto prohlašuji, že

jsem se nepodílel/a na zpracovávání žádosti žádného z žadatelů,
s žádným z žadatelů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr,
nemám z jiných důvodů osobni zájem na realizace akce.

v/%/c$i/dne:
Jméno:

Podpis:

