ministerstvo

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Č.j: 16225/2017-54/A
Čisto v CES: 5571
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

SMLOUVA O DÍLO
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15
zastoupená: JUDr. Renatou Královou, ředitelkou odboru cestovního ruchu

IČ: 66 00 22 22

____________________________________

(dále jen "objednatel")
na straně jedné

BDO Advisory s.r.o.
místo podnikání: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zastoupená; Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
zapsán: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107325
IČ: 27244784

iie jen "zhotovitel")
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 ustanoveni § 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 stím. 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'1, 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 podání nabídky.
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Článek 2
Realizace předmětu díla, rozsah díla a jeho předání
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u maximálně 45
žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu (příloha č. 1) v roce
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
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provedl kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti v souladu s podmínkami uvedenými
v Zásadách pro žadatele, částku 380,- Kč bez DPH (slovy: třistaosmdesátkorunčeských, tj. částku
459,80 Kč (slovy: čtyřistapadesátdevětkorunčeskýchosmdesáthaléřů) včetně 21 % DPH 79,80 (slovy:
sedmdesátdevětkorunčeskýchosmdesáthaléřů).

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
1
099,- Kč (slovy:
jedentisícdevadesátdevětkorunčeských),
tj.
částku
1
329,79
(slovy:
jednetisíctřistakorunčeskýchsedmdesáthaléřů)
včetně
21%
DPH
230,79
Kč
(slovy:
dvěstětřicetkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů).
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 či. 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
3/6

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
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 realizaci 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.
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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 prodleni.
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.
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 včl. 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 smluvní 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,
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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 plněni, prací a dodávek provedených k datu.
kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
Článek 9
Závěrečná ujednáni
9.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při jednáni 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 vylučuji aplikaci ustanoveni § 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 mistnf rozvoj.
9.6. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1.1.1. kolo výzvy k předkládání žádosti - podprogram i.“
• Příloha č. 1.2 „1. kolo výzvy k předkládání žádostí - podprogram II."
• Příloha č. 2.1 „Zásady pro žadateíe rok 2017 - podprogram I."
• Příloha č. 2.2 „Zásady pro žadatele rok 2017 - podprogram II.“
• Příloha č. 3.1. „Přilohy Zásad pro žadatele - podprogram l.“
• Příloha č. 3.2.“ Přilohy Zásad pro žadatele - podprogram II."
• Příloha č. 4 „Čestné prohlášeni 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 platností originálu, z nichž objednatel obdrží
po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

JUDr. Renata Králová
ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj

lng. Radovan Hauk
BDO Advising, s.r.o.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1.1

Č.j: 16225/2017-54/A
Číslo v CES: 5571
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.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 - 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 5.1 - Podpora nad regionálních aktivit
o samosprávné celky, organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzei
zřizovaných krajem),
o mikroregiony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice
(spolupráce na realizaci projektu s místní destinačnich společnosti),
o oblastní destinačni společnosti,
o geoparky,
o NNO v cestovním ruchu, případně 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 destinačni společnosti,
o mikroregiony / DSO (zaměřeni projektu ve spolupráci s místní destinačni společnosti).

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

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

■

IndikativnI přehled rozděleni alokace mezi kraje viz příloha.

Kdy a kam předkládat žádosti
Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo posíiat 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 poštou,
rozhodné je datum a čas doručení na podatelnu MMR). Žádosti, které budou doručeny později
nebo nebudou v zalepené obálce s nápisem NEOTVÍRAT, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány
zpět na adresu odesílatele.
Kde lze získat informace
Podrobné informace o podprogramu, podmínkách a postupech jsou uvedeny v příslušných Zásadách
pro žadatele, které jsou spolu s dalšími potřebnými dokumenty uveřejněny na internetové adrese.
www.mmr.cz v sekci Programy a dotace / Podpora cestovního ruchu.
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. Karta šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
2/6

Příloha:
■ Indikativní přehled rozdělení 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

I 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

3174
3174

12 349

6 174
6 174

8 016

4 008
4 008

El
1^17 12 717 12 717

6 358
6 358

6 358
6 358

693^

0

36 000
0
6 358 _____|
3 466
0
6 358 3 466

■sa
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 zřfzené samosprávními celky (mimo muzeí zřiz.krajem),
mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní
hranice,
oblastní destinačni 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,
destinačni 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.

Destinačni společnosti na úrovni krajů
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 destinačni společnosti spravující destinaci překračující hranice územních
samosprávních celků
o

■

■

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

■

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

■

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

o

o

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.
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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
podnikáni, případně jiného předpisu.

o

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 obci
pobočný spolek
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PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1.2

Č.j: 16225/2017-54/A
Číslo v CES: 5571
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 termínu na podatelnu ministerstva.
Elektronický formulář Žádosti o poskytnutí dotace naleznete na internetové adrese:
http://www3.mmr.cz/zad
Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádosti, na konci se z tohoto elektronického
formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne, vyplní čestná prohlášení, která
jsou její nedílnou součástí a podá spolu s dalšími povinnými přílohami Žádosti ve stanoveném
termínu. Do elektronické aplikace žádosti je nutné nahrát veškeré požadované přílohy. Elektronický
formulář žádosti včetně povinných příloh musí být odevzdán zároveň s tištěnou formou žádosti
také elektronicky na CD/DVD.
Tištěná žádost včetně všech povinných příloh se předkládá v podobě originálu v nerozebíratelném
provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba).
Přehled podporovaných dotačních titulů podprogramu:
Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
■

Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
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Příjemcem dotace může být:
Dotační titul č. 1 o
o

■

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

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

Registrované 1 certifikované lokální a oblastní destinačni 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 žádostí
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 žádostí 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 i Podpora cestovního ruchu.
Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.; pracoviště
Na Příkopě 3, Praha 1).

Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 13.1.2017 (viz Zásady pro žadatele).

V Praze dne:
Ing. Karla šlechtová
ministryně pro místní rozvoj

Přílohy:
» Indikativní přehled rozděleni alokace mezi kraje
» Podrobnější specifikace příjemců
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Příloha č. 1.2

Příloha:
Indikativní iřehled rozdělení alokace mezi kraje
Podprogram 117D72200 - Marketing v CR
Dotační titul 1
Dotační titul 2

Marketingové aktivit - kraje
Marketingové aktivity - oblastní DS

120 000
36 000
84 000

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

1 256

2 444

1 587

2 579

1 372

3 813

2 095

2 127

6 173

6 267

3 703

7 204

4 676

3 438
7 418

7 418

2 642
7 418

4 044

0

3 552

2 674

3 813

2 602

7 418

7 418

7 418

7 418

Podrobnější specifikace příjemců

•

Marketingové aktivity na úrovni krajů

■
■

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

■

Marketingové aktivity na oblastní
a lokální úrovni

•

registrované lokální a oblastní destinačni společnosti.

■

•

Destinačni společnosti na úrovni krajů
■ Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realizace
marketingových aktivit a propagace kraje.
■ Krajská DS pokrývá celé území kraje.
■ Jedním ze zakladatelů / zřizovatelů je kraj.
■ Je registrovaná na MMR.
Oblastní a lokální destinačni 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.

Přehled právních forem oprávněných příjemců:
■ 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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Zisady pni žadatel*
Národní program podpory CR v regionech
Podprojpam Rozvoj základní a doprovodná Infrastruktury CR
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•

1. Základní Informace o podprogramu
1.1

C

Úvod

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodná rastruktury CR
i. výzva 2017

zpňstupnčnl atrsktvtt cestovního rachu vaoteadu s ekologicky ietmými formami cestovního
tuchu pro vlechny.

1.4 Cílová skupiny
Cflam těchto zásad pra žadatele Je poskytnout žadatelům kteří budou žádat o podporu v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dálo Jan .Programy. podprogramu
Rozvoj základní a doprovoďte Infrastruktury cestovního ruchu, dostatek potřebných Informaci
o podmínkách, postupech ■ procesech souvisejících ee správným zpracováním žádosti a nsadzacr
podpofoná akce.
Informace obsažená v Zásadách pro žadateli Jsou pro předkladatele žádosti závazná. Tyto
Zásady platí pro 1. výzvu 2017.
1.2

Preferované citová skupiny podprogramu:
•

děti (do 15 tet),

•

rodiny edítmi.

■

zdravotní hendlkepovanl - a handicapsm mob&ty, se senzorickým hendkapem
(se ztrátou nebo omezením zraku a duchu), a mentálním handlkepem, Mé s Jiným typem
hendlkepu (t alergiemi, diabetem. raaptraCnlml problémy epod.J.

•

senlnfi (osoby eteril 60 let).

Právní rámec podprogramu
•

•
•

zákon č. 2/1989 Sb., o zflzenl ministerstev a Jiných ůstfodnldi orgánů státní správy Česká
repubdky,
zákon i. 218/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech a o zmíní některých souvisejícich zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znáni pozdí|ilch pIMpM,
zákona 6. 215/2004 Sb.. o Opraví některých vztahů v oblasti vefojné podpory a o zmíní
zákona o podpofe výzkumu a vývoje, ve znáni pazdájilch předpisů,
vyhláika 6. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financováni programů reprodukce
majetku, ve znáni vyhlálkyč. 11/2010 8b..
pokyn A. R 1-2010 MfnMaralva fhanol k upfotnin) postupu Ministerství financi, správců
programů a účastníků programu pil pffpravů, raabad, financováni a vyhodnocováni
programu nebo akca a k provozování Informačního systému programového financováni.
nalezeni Komis# (EU) & 1407/2013 za dna 18. prosince 2013 o použiti Oénků 107 a 108
Smlouvy o fungováni Ewopská unie na podporu de mtnlmis (dále Jen .podpora da mlnlmis”)
pro podporu poskytnutou po 30.8.2014 a nařízeni 651/2014 upravující blokovou výýmku,
zákon č. 40/1884 Sb., občanský zákoník, v kontextu s ustanoveními $ 3051 zákona
č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník,
zákon č. 89/2012 8b., občanský zákoník.
zákon č. 90/2012 Sb., o obehorktloh společnostech a družstvech (zákon a obchodních
korporacích),
zákon 6. 128/2000 8b., o obcích (obecni zflzenl),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

■
•

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním místí Praze,
zákon č. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní láli),

•

zákon č. 320/2001 Sb., efkwičnl korrtote ve veřejné správě a o zmíní některých zákoně,
v platném zněni (děle Jen .zákon o finanční kontrole') avytililfcou Ministerstvo financi
č. 416/2004 Sb.. kterou se provádí Zákon č. 320/2001 Sb..
zákon č. 137/2008 8b., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů.
zákonč. 134/2018 8b.,ozadávánl veřejných zakázek.
zákon C. 663/1991 Sb.. o účetnictví.
Interní pfadplsy MMR souvlsejlel a poskytováním dotaci pouze ze státního rozpočtu.

•
•
•
•

•

•
•
■

•
•
•
•
1.3

Cite podprogramu
•
•
•
■

•
•

rozvpl základní a doprovodné Infrastruktury a služeb cestovního ruchu v desfinactoři,
podpora rozvoje investic do cestovního ruchu a rozdíleni rozsahu poskytovaných služeb
a zvýienl jejich kvality.
zachováni zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s aktuální ekonomickou
situaci ČR.
podpora tvorby nových produktů zejména domádho cestovního ruchu s cílem sníženi
sezánnoed cestovního ruchu a vytvořeni podmínek pro zaýděnl pmovnloh mlet v podUoloh
cestovního ruchu po dobu oslího kalendářního roku,
začleněni nových cílových skupin do aktiva cestovního ruchu s upřednostněním téch cílových
skupin, pro které Je účest na cestovním tuchu obtížní.
vytvořeni ekonomických podmínek pro rozilfonl nabídky doprovodné kVrastiuktury cestovního
ruchu, pro vybudováni nebo rekonstrukci odpočívá
a hygienického zázemí pro pěli,
cyklisty a handicapovaní turisty podíl pních tras, naučných stezek, cyktotras.
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Akce může být zaměřena na Jednu nebo vlče výia uvedených cílových skupin.
Akce zamáfoně na výia uvedená citové skupiny budou v rámci hodnoceni kvalty akce bodoví
zohledněny.
1.5 Vymazaní dotačních titulů
Dotační titul 1.1 - Podpora nadrsglonálnlcti aktivit
Tato oblast podpory Je zsměřena na zvýienl vybavenosti a atrakUvHy dikových to (tetických tras
(pro pěli, cykto, hlpo, vodičkou, vodní turldlku a daHl
žttelná formy turistiky). Výstupy
realizovaných projektů musí být rodlzováry min. na ůzemi 2 krajů, (Poznámka; požadavek
na rovnoměrná rozmístěni výstupů mezi zapojeni kraje.)
předkládány mohou být nap/, projekty na podporu vybavenosti cytdosuzc podél vodních toků
(tzv. Graermays), Jwtootnou vybavenost trati pro béžsckou turlstfcu v horských obtottech, projekty
zemí líné na Jsďi atný formát hformačnfch panelů, moníortog. ald.
V ráme podprogramu budou podporovány I akt rity na zaýftínf provázanosti dáflcových tras na Jtt
xritujltí lokální basy (možnost vytváření okružních tras různé délky I
Bvnich tras
pro rozprodfénl návštěvnosti v území).
DotačnítétulC. Z •Rozvoj základní • doprovodně Infrastruktury csstovnlho ruchu
Tato otáad podpory Jo zaměfona na rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury a služeb cestovního
ruchu v desfnedch. citem Jo podpofit rozvoj podnikatelských ImresBc do cestovního rachu a rozilfonl
rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední fodí I podpoří zvýienl kvanty poskytovaných služeb,
pfipadné přizpůsobeni infrastruktury novým specifickým dlovým skupinám. Podporovány budou
I podnikatelské akfivfty navozující na JZ vytvořenou velíjnou Infrastruktura. V rámci táto akfivlty
nabude podporována výstavba nových ani rozilfisnl O rekonstrukce stávajících ubytovacích
a stravovacích zafičeni.
Dotační tttulí. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního rueňu
Tato oblast podpory Je zaméfona na rozvoj veřejně Infrastruktury aaatovnlho ruchu provozované
a spravovaně nepocHkatotskýml subjekty. teepekUve podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitněni
stávající Infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také podporováno I zvýienl kvality stávající
vefojné Infrastruktury, případně přizpůsobeni stávající veřejně Infrastruktury novým citovým skupinám.
Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodná Infrasfruktury.
Reflektuje to skutečnost, žs podnikatelská služby tvoři pouze dBčt čist nabídky cesÉovnHw ruchu,
která umožňuje ekonomická vyuZIU napodtriksteMte nabídky, respektive nabídky vsfojného
a neziskověho sektoru.1

1 Zs rskcrtttrukca ss pro účely programu napsva&f stovebnt úpravy spojsné es zpnshvnéolm ubytovacích
a stravtnadoh zařízeni hsndhapňaným návitévnlkúm (napr. odstraněni barier, vybudováni bezbariérové
toalety, pollzarf srhodotezu, atd.j.
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•

Vymezení příjemců dotace

■

Dotační titul č. 1 - Podpora nadreglonálních aktivit

■

samosprávné celky (obce - vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), organizace
zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
mikroregiony / DSO2 spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce

•
■
•

na realizaci projektu s místní destinačni společností),
oblastní destinačni společnosti,
geoparky,
NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu.

■
•
•
•
•

samosprávné subjekty (obce - vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), organizace
zřízené samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),
provozovatelé TIC,
geoparky,
NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
destinačni společnosti,
mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinačni společností).

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.

•

•
■

u ostatních žadatelů (vyjma obci a podnikatelských subjektů) je povinnost doložit zaměření
subjektu na činnost, která je předmětem akce (vymezeni 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,

■

mít sídlo na území ČR,

■

změnu názvu, sídla organizace, statutárních zástupců čí 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 Insolvenční řízení,

■

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

■

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

■

je mu povoleno vyrovnání s věřiteli,

■

je v konkurzu,

•

byl mu zamítnut návrh na prohlášeni konkurzu pro nedostatek majetku,

■

je proti jeho majetku veden výkon rozhodnutí neboje v úpadku.

Majetek pořízený z poskytnuté dotace (dlouhodobý majetek4 *- 6hmotný a nehmotný):

Příjemce dotace (žadatel o dotaci) musí:
•

vztahující

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

podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

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

mít oprávnění k podnikatelské činnosti3

•

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

subjektu

se k předmětu akce nebo s akci související,

Příjemcem dotace může být:

■

v případě podnikatelského

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 použití prostředků, které zajisti realizaci akce s co nejnižším
vynaložením prostředků pň dodržení odpovídající kvality; efektivností takové použiti
prostředků, které zajistí co nejvyšší přínos (rozsah, kvalitu apod.) ve srovnání s objemem
prostředků, který byl použit, a účelností se rozumí takové použití prostředků, které zajistí
optimální míru dosažení 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 považují Státní fond
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje
bydleni. 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 vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (formou
čestného prohlášení),
v případě obce doložit prohlášeni statutárního zástupce obce o zajištění prostředků
na spolufinancování akce a usnesení zastupitelstva obce,
mlt výsledek hospodaření (všichni žadatelé vyjma obcí a kraje) za poslední tři uzavřená účetní
období kladný tzn., musí mít kladný výsledek hospodařeni v každém jednotlivém účetním
období. U fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost navíc platí, 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 Rozhodnuti o poskytnutí dotace,

■

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

•

mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizaci akce,

■

nesmi být po dobu udržitelnost! (stanovena počtem let3 ode dne ukončeni realizace akce)
zastaven (včetně bankovní záruky), převeden na jiného majitele3 nebo použit na jiné účely

•

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

•

musi být pojištěn a pojistné plněni ve výši poskytnuté dotace vinkulováno7 ve prospěch

■

Z dotace nelze pořizovat použitý majetek.

nesouvisející přímo s předkládanou akcí nebo prodán,

Ministerstva pro mistni rozvoj CR (dále jen „MMR") po dobu udržitelnostl.

Doplňujíc! ustanoveni:
•

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

•

obchodní podlí žadatele/pNjemce nesmi 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 nepřevodltelná 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
přijetí žádosti v podatelně MMR,

3 Předmět podnikáni (obor činnosti) vztahující se k předmětu akce může být zahrnut nově.
4 Popř.: Drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka
rozhodla, že jej bude účtovat na účtech dlouhodobého majetku.
6 Rok -12 kalendářních měsíců.
3 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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Podprogram Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR
1. výzva 2017
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■

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

Důležitým faktorem pň zpracováni žádosti je vzájemný soulad cilů akce s clil podprogramu,
respektive dli státní politiky cestovního ruchu. Součásti procesu hodnoceni akce bude mimo jiné
i posouzeni souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami. Pokud pň hodnoceni bude
zjištěn nesoulad mezi podporovanými oblastmi/aktivitami a předloženým záměrem akce, žádost
nepostoupí do další fáze hodnoceni a bude vyřazena.

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

Podporované oblasti

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

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

Doprovodná Infrastruktura
cestovního rachu v regionu (6)

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
zázemi (včetně sociálních zařizeni - tj. toalet), „hňště10*,11cykloservis,
stojany na kola, místa pro odpočinek turistů, aj.).

Přehled podporovaných oblasti zaměřených na dovybaveni infrastruktury a služeb cestovního meh
a příklady podporovaných aktivit:

Budováni doprovodné Infrastruktury pro hendikepované návštěvníky
a zpřístupněni atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové
přístupy, sociální zázemi (včetně sociálních zařízeni - tj. toalet),
odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy, apod.).

Podporované oblasti

Budováni / modernizace
v kempech, tábořištích.

Po realizaci musí být výstup akce samostatně plně funkční celek či použiti schopný.

Přehled příkladu podporovaných aktivit

Monitoring návštěvnosti (1)

■

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

Navigační a informační systémy
pro účastníky cestovního rachu

■
.

Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely,
Zavedení/zlepšenl navigačních a informačních systémů pro zlepšeni
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, graňeké popisy
expozic, atd.).

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

Výstavba/budovánl odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařízeni - tj. toalet) pro běžkaře, poňzovánf informačních panelů
na trasách.
Výstavba/budování nástupních mist a přístavů pro vodní turistiku,
respektive pořízeni prvků a zařízeni pro rozvoj vodácké turistiky včetně
prvků pro zvyšování jeji bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybaveni
pro kotveni lodi, budováni záchranných zařízení na nebezpečných
jezech, atd.)
Výstavba/budováni odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařizeni - tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras
(včetně řešeni pro bezpečné uloženi a parkováni jízdních kol
a příslušenství), pofizování informačních panelů na trasách.
Výstavba/budovánl odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních
zařízeni - tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku
a další udržitelné formy turistiky, pořizováni informačních panelů
na trasách.

Pořízeni zařízeni určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např.
rolby/ skútru, pořizeni trasovače, atd.).

Ekologicky šetrná doprava
návštěvníků v turistických
regionech (5)

Rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / cyklobusy, pořizeni přivěsů
na kola/lyže.
Vytvořeni / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního rachu
na stávajících / nově budovaných turistických trasách.
pořizeni prvků udržitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky
šetrný pohon, povoz8, lodičky, apod.);

8 Poňzeni živých zvířat nemůže být předmětem dotované ekce, to samé platí pro náklady souvisejíc! s obsluhou živých zvířat.
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Výše uvedený přehled podporovaných aktivit uvádí příklady. Konečné slovo ohledně uznatelnosti
a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mit hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Uznatelné
mohou být i další výše neuvedené aktivity, které budou mlt dopad na naplňováni cilů podprogramu
a programu, respektive přeneseně naplňováni cilů Koncepce státní politiky cestovního rachu.
Poznámka:
V rámci programu nebudou podporovány aktivity financované z jiných dotačních titulů. Např.: nebudou
podporovány aktivity realizované v rámci území pod ochranou Natura 2000 a zvláště chráněných
území (ZCHÚ mj. zajišťuji v souladu s vnitrostátními předpisy legislativní ochranu EVL11 zařazených
na evropský seznam), které jsou podporované v rámci OP ŽP.
Nebudou podporovány aktivity zaměřené na zajištěn! udržitelnosti výstupů projektů realizovaných
prostřednictvím jiných dotačních titulů (doloženo výpisem realizovaných projektů a čestným
prohlášením).___________________________ ___________ __________________________________________

Doplňující podmínky:
•

V rámci podprogramu nebude podporována výstavba nových a rozšířeni či rekonstrukce12

■

stávajících ubytovacích a stravovacích zařizeni.
Realizace projektu nesmi probíhat na územ! HMP13 - s výjimkou oblasti podpory .Podpora
nadregionálnlch aktivit" a .Podpora marketingových aktivit na úrovni krajů" a s výjimkou aktivit
oblastních / lokálních DS14 realizovaných na územi HMP (reklamní kampaň s cílem propagace

•

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

sportovně

•

lokální destinace).
V rámci realizace infrastrukturních projektů je možné realizovat i aktivity spojené
s monitoringem návštěvnosti. Jedná se o doplňkovou aktivitu pro zjištěni efektivity /
návratnosti realizované akce. Max. alokace na realizaci monitoringu je 5 % celkových
uznatelných výdajů akce. Hlavním garantem monitoringu v destinaci je oblastní / lokální DS.
Nastaveni monitoring návštěvnosti infrastrukturních projektů by tak mělo být konzultováno
s oblastní / lokální DS (jednotnost dat a jejich využiti i pro činnost DS).
Samotná výstavba, úprava, modernizace a údržba turistických tras, cyklostezek, parkovišť,
zastávek turistických autobusů, obrališť pro cyklo / ski busy, atd. je neuznatelným výdajem.

9 Dopravní prostředek nesmi být využíván čistě pro soukromé účely a musi být prokazatelně využíván
pro účastníky cestovního rachu ve spojitosti s dopravou k/od atraktivitám, přednostně pro hendikepované,
seniory a rodiny s malými dětmi (nutno prokázat).
10 Hřiště 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 zařizeni hendikepovaným návštěvníkům (např. odstraněni barier, vybudováni bezbariérové
toalety, poňzeni schodolezu, atd.).
13 Hlavni město Praha (dále jen .HMP").
1" Destinačni společnosti (dále jen .DS").
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Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

Neuznatelným výdajem v rámci NPPCRR jsou i výdaje spojené se zpracováním projektové
dokumentace, a dalších podkladů pro její zpracováni, případně zpracováni projektové žádosti
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 doplňujíc! požadavek na splněni
technických předpokladů kvality pro danou oblast podnikáni (např. v oblasti poskytováni
ubytovacích služeb bude podmínkou splněni Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích
zařízeni ČR).

■

Správce Programu může u relevantních projektů stanovit požadavek na
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 (ro£ni zpráva o udržitelnosti projektu).
U projektů na zpřístupněni infrastruktury pro hendikepované osoby a jiným osobám
s pohybovým omezením bude podmínkou využiti metodiky MMR k požadavkům
na bezbariérové užívání staveb a vyhlášky £. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb:
o hn ://www mmr.czycs/uzemni-a-D.:ova- olitiíc.i...zemm- lanovar ■,
-

•

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

zařízeni musí být veřejně přístupné (oddělený vstup od vstupu do ubytovaciho/stravovaciho
zařizeni), otevřené denně minimálně mezi 9-18 hodinou (dle charakteru sezóny). Hygienické
zařizeni musi být umístěno poblíž atraktivity cestovního ruchu, kempu, parkovišf pro značené
trasy nebo ve vzdálenosti max. 200 m od pěši, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní
trasy.
•

•

■
■
•
•

staveb
U projektů zaměřených na mapováni 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 ht, ;."www. resbarie -.cz/cz/ma cvani-barierovosti/metodika
V případě vyznačováni nových turistických tras, úpravy značení turistických tras a trasováni
lyžařských běžeckých trati budou podmínkou spolupráce žadatele s místně příslušnou
destinačni společnosti, popř. s KČT15.
Realizace projektů max. 2 roky (N+1), nejdéle však do 12/2016 pro výzvy roku 2017
U relevantních projektů je povinný marketing, respektive propagace výstupů akce ve výši 3 - 8
% z celkových uznatelných výdajů akce.
Poskytováni relevantních získaných dat MMR (vazba na plněni parametrů a indikátorů
programu a plněni Koncepce - např. návštěvnost realizované akce).
U projektů udržltelnosť" 3 - 5 let (tj. 36 - 60 měsiců) v závislosti na strukturo a rozsah
podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER (konkrétní doba
udržitelnosti bude stanovena v Rozhodnuti o poskytnuti 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 ruchu umožňujíc! krátkodobý odpočinek
turistům během cesty (např. dřevěný stůl se dvěma lavicemi, odpadkový koš) ne/zastřešené, s/bez sociálního zařizeni.•

•

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

■

V případě výstavby/rekonstrukce hygienického zařfzenf musi být vytvořeno minimálně jedno
sociální zařízeni (WC) sloužici pro hendikepované turisty a sprcha’7. Vybudované hygienické

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

Poznámky:

dosažení

■

Z dotace nemohou být pořizovány použité věci.

•

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

•

Vybudováni / vybaveni půjčoven sportovních potřeb není podporováno.

•

Marketing (propagace”) vytvořeného výstupu projektu - výdaje na marketing musi tvořit
minimálně 3 % a maximálně 8 % celkových uznatelných výdajů akce.

rad/lnformace-z-oblasti-stavebniho-radu/lnforiv1 ;ri;e-z-oblasti-t3ezri v ^ov.ao-ijzízan.
•

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

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, vydáni
letáků, brožur propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce (nejedná
seopromoakce typu slavnostní otevřeni, pořizeni 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 akci.
Na podporu není právni nárok. Zamítnuti je konečné. Dotace je přísně účelová a její čerpáni je vázáno
jen na financováni akce, na kterou byla poskytnuta. Přiznáni dotace vdaném rozpočtovém roce
nezakládá právni nárok na poskytnuti dotace v dalších letech. Dotaci lze vyčerpat i před
profinancovánim vlastních zdrojů žadatele.
Finanční rozsah akce
Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmi 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 čl činnosti nesmi být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu”.
Výše dotace
Výše dotace tvoři maximálně 50 % podlí uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce,
zbytek tvoři vlastni zdroje žadatele.
V případě využiti blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou
kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 %.

J Klub českých turistů (dále jen ..KČT ).
10 Udržitelnost - doba, po kterou musi 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 nesplněni 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 zpracováni výstupů projektu, případně propagace projektu by
jazykové mutace měly vycházet z převažujíc! struktury návštěvnosti regionu (např. TOP 5 přenocováni
v regionu / kraji).
19 Zahájeni prací viz definice čl. 2 odst. 23 Nařízeni komise č. 651/2014 (dále jen .GBER").
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Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základni a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017

Za den poskytnuti podpory de minimis je považován den, kdy byfo vystaveno Rozhodnutí
o poskytnuti dotace.

Princip veřejné podpory:

■

■

•
•

■

•

1.9.1

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 poskytnuti podpory de minimis.

Podprogram a veřejná podpora

Vymezeni programu ve vztahu k veřejné podpoře:

■

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR

Podpora poskytnutá v rámci Programu primárné 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 /NBW (Nařízeni Komise (EU) £. 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 opatřeni 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 mít 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.
Součásti výzvy budou informační materiály k jednotlivým možným principům veřejné podpory
včetně definovaných podmínek pro jejich využiti.
Zvoleni vhodného režimu20 veřejné podpory je v odpovědnosti žadatele, respektive přijemce
podpory. Součásti žádosti o dotaci bude i příloha, ve které žadatel popíše odůvodněni
vybraného režimu veřejné podpory.
V případě úspěšného splněni hodnoceni formálních náležitosti, přijatelnosti, kvality projektu
a poskytnuti dotace bude podpora příjemci zaevidována do relevantního registru veřejné
podpory (registr de minimis, případně přehledu poskytnutých NBV).
Upozorněni: vpřipadě využiti 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 %.

1.9.2

Nová bloková výjimka

Nová bloková výjimka byla přijata formou nařízeni Evropské komise s přímou aplikovatelnostl
v členských státech EU (nařízeni číslo 651/2014). Nová bloková výjimka (dále jen .NBV“) byla přijata
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 JeJi aplikaci. Obecné musi být
naplněny vždy, zvláštní podmínky se váži k jednotlivým kategoriím veřejné podpory.
•

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

■

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

•

Veřejná podpora podle NBV musi 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 odvíjí 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.

De minimis

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

4.

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

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 %

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 podporo de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 352/1
dne 24.12. 2013.

Veřejná podpora na sportovní a muHHúnkčni 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 infrastruktura (článek 56) - výše podpory nesmi přesáhnout
výši rozdílu mezi způsobilými náklady21 a provozním ziskem z investice, avšak pro daný

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

Jednomu podnikateli nesmi být za jakákoliv tři po sobě jdouci zdaňovací období poskytnuta podpora
přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětvi
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 čili 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 přezkoumáni, zda celková výše podpory de minimis, kterou
přijemce obdržel v rozhodném obdobi daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových
let, nepřesáhne výše uvedené limity. Pokud přijemce během rozhodného období tři let takovou
podporo ziskal, musi být při poskytnuti 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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program nesmi výše podpory přesáhnout max. 50 % z celkových uznatelných výdajů
akce22.

21 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 majetku *.
22 V případě, že rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude menší než 50 % celkových
uznatelných výdajů projektu, žadatel obdrží podporu dle vypočteného rozdílu. V případě, že rozdíl mezi
způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude větší než 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
pak žadatel obdrží podporu 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 pNpadě využiti GBER bude max. výše dotace odpovídat
max. intenzitám podpory pro vybrané kategorie, případné 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 plat! 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 větší 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 nižší podlí alokace než uvedených 50 %, obdrži 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 minimis, nové blokové výjimky, a další) naleznete
na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
hrwiíAvww.uotiscz/csřvaretfia-ioducfahtml
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.
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Plátce DPH (účastník Programu, který může uplatnit odpočet DPH na vstupu) uvádí částky v rozpočtu
akce a formulářích ISPROFIN bez DPH. Neplátci DPH uvádí částky v rozpočtu a formulářích
ISPROFIN včetně daně z přidané hodnoty.
Uznatelné / způsobilé náklady nesmi vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce
na projektu či činnosti nesmi být zahojeny před podáním písemné žádosti o podporu23.
Mezi neuznatelně náklady akce patři provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojištěni,
odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštěni apod.), projektová dokumentace, stavební
dozor, správa webu, nákup pozemků, popř. další dle charakteru akce z rozhodnuti správce
Programu.
Zálohy na provedeni prací a dodávek se dodavatelům podpořených akci v rámci Programu
neposkytuji.
V rámci Programu nebudou podporovány aktivity, která 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.), nesmi
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 využiti Jednotlivých kategorii blokových výjimek dle nařízeni.

2. Žádost o poskytnutí dotace a harmonogram výzvy
2.1

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost je nutno předložit ve všech níže požadovaných formách:

1.10 Doba a místo realizace akce

1)
2)

v tištěné (formulář Žádosti včetně příloh) v jednom pare (originál)
elektronicky formulář Žádosti včetně příloh - každá jednotlivá přiloha a dokument max. velikost

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 musi být
dokončena nejpozději do konce roku 2017).

3)

5 Mb.
elektronicky na CD nebo DVD

•

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

•

Dokončením realizace akce se rozum! protokol o předánf/převzetl díla podepsaný všemi
smluvními stranami. U stavebních akci nabiti právní moci kolaudačního rozhodnuti.•

•

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

•

Místem realizace akce se rozum! místo fyzické realizace akce.

Přijemce dotace je vázán k dodržováni všech s Programem souvisejících předpisů, je povinen
archivovat veškerou dokumentaci 10 let od ukončeni realizace akce.
Příjemce dotace je povinen užívat majetek pořízený 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
Podmínkou pro určeni uznatelnosti výdajů je jejich přímá souvislost s předloženou akci a čili
programu. Přijemce dotace musi prokázat nutnost každého jednotlivého vynaloženého výdaje
pro realizaci akce. Uznatelnými budou ty výdaje, které vzniknou po dni vydáni Rozhodnuti
ministra/yně pro mistni rozvoj o návrhu dotaci v rámci dotačního programu.

Elektronický formulář Žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Žadatel
o dotaci výplni nejprve elektronický formulář Žádosti, nahraje povinné přilohy a poté z tohoto
elektronického formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který vytiskne a předlož! spolu
s povinnými přílohami Žádosti ve stanovené formě a terminu.
Výčet povinných příloh je uveden na konci těchto Zásad pro žadatele, kapitola 13.
Vlastni

obálka/krabice

se žádosti

musf

obsahovat

Žádost

včetně

povinných

přiloh

v 1 vyhotoveni (originál) v nerozebfratelném provedeni (knižní, tepelná, kroužková, spirálová
vazba) a elektronickou verzi na přiloženém CD nebo DVD.

Poznámka: žádost/ anijiná dokumentace se žadatelům nevracř4.

2.2

Termín, místo a způsob podání žádosti

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

Ministerstvo pro místní rozvoj CR
Odbor cestovního ruchu
Oddělení 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").
22 V odůvodněných případech může být udělena výjimka ne vráceni projektové dokumentace (samostatná
příloha).

Daň z přidané hodnoty (dále Jen DPH) není uznatelným nákladem pro Jeji plátce.
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I MINISTERSTVO
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I ROZVOJ CR

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

Kritéria pro hodnoceni formálních náležitosti:
•

Žádost

včetně

příloh

byla

podána

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

podporované oblasti podprogramu?

i

1.3. Kvalita navrženého řešeni
vtišténé

formě

v jednom

vyhotoveni

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

max. 8 bodů

(originál)

a na CD/DVD.
■

V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, včetně všech částí 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.

■

Je prokázáno finanční zdraví žadatele, (tadatel podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO,

1.4 Komplexnost předloženého projektu

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 využití 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 (byť jen jednoho z nich) má za následek vyloučení akce z další fáze hodnocení. Správce
programu může od žadatele vyžádat doplněni formálních náležitostí. Lhůta pra doloženi doplňujících
dokumentů je stanovena na 3 pracovní dny ode dne doručení žádosti o doplnění 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 nařizení. 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.
3.2

Hodnotící kritéria akce

1.1. Význam řešené problematiky

55 bodů
max. 8 bodů

Je řešená problematika
srozumitelně a správně?

max. 11 bodů

2

Jsou vydefinovány konkrétní aktivity, které
vedou k dosažení cíle (cilů)?

5

Je každá aktivita logicky zdůvodněna?

5

Je výčet aktivit podle hodnotitele úplný?

2

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

5

Max. 3 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
Max. 21 bodů

2. Finanční a ekonomické hodnoceni
projektu
2.1 Finanční rozvaha projektu

Max. 15 bodů

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 přínosnost projektu

Max. 3 body

Je prokázána socioekonomická
projektu?

3

přínosnost

Max. 4 bodů

využitelnosti

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

4

Max. 4 body

Jak projekt působi na eliminaci sezónnosti?

Max. 6 bodů

Pňsuiva projekt k ekologicky šetrnému rozvoji?

2

Max. 12 bod4i

na cíle

2

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

v kontextu

3

Přispívá projekt k posilování kulturně sociální
identity?

2

Jsou čile 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?

čili

3

Výstupy projektu jsou nediskriminační?

1

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

3

Výstupy

1

vazbu

Závažnost řešené problematiky
problémů a podmínek v destinaci?
1.2. Cíle projektu

2

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

4. Horizontální kritéria projektu

má

jasně,

4

Využívání inovativních postupů?

3

Řešená problematika
programu?

popsána

2

Kvalita zpracování projektu?

1,5 Realizace projektu přispěje k tvorbě
nových, případně zachováni stávajících
pracovních míst

3. Jaké Je obdob!
realizovaného záměru

1. KvalKa akce

Max. 17 bodů

Je cil kvantifikován a měřitelný?
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4.2
Výstupy
projektu
nejsou
diskriminační, podporuji princip rovných
příležitosti

Max. 6 bodů

projektu

zajišťují

princip rovných
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5.
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?

Projekt má vazbu na národní strategické
dokumenty pro oblast cestovního ruchu.

3

Počet podpořených prvků" doprovodné infrastruktury r.R

počet

mm 80 prvků

Počet nových / modernizovaných expozic

počet

min. 20 expozic

3očet podpořených prostředků udržitelné dopravy

počet

min. 15 prostředků

1 Délka nových upravovaných lyžařských běžeckých tras (LBT)
' Počet podpořených elektronických sčltačů (pořízených / pronajatých)
Max. 5 bodů

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.

4
Max. 3 body

Max. 3 body

"

Zásady pro žadatele
Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
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Přehled parametrů programu:

příležitostí?
Podporuje projekt specifické cílové skupiny,
zejména hendikepované návštěvníky?

fn

I MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
I ROZVOJ ČR

Mas. 3 body

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

3

počet

min. 20 km
min. 100 sčftačů

Počet nových / rozšířených měřeni realizovaných podpořenými sčltači

počet

min. 50 měřeni

Počet destinaci využívajících elektronické sčítače pro měření návštěvnosti

počet

min. 30 destinací

Počet akci monitorovaných elektronickými sčítači

počet

min. 30 akci

počet

min. 30 systémů celkem

počet

min. 15 systémů
pro hendikepované

! Počet podpořených navigačních a Informačních systémů CR
2

km

Počet podpořěných navigačních a informačních systémů určených pro
hendikepované návštěvníky

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 stávajíc! infrastruktury).
** Bude sledováno v rámci ZVA a zpráv o udržitelnosti akce (zdroj informaci příjemce podpory).

Počet nových / udržených pracovních míst**
Max. 100
bodů

Žadatel musi povinně zvolit min. jeden parametr programu relevantní k zaměřeni projektu.
3.3 Výběr akci
Projekty budou hodnoceny dvěma externími hodnotiteli vybranými z externí databáze hodnotitelů
MMR.

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

Hodnoceni kvality akce bude provedeno dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledek hodnoceni 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. Rozhodné dokumenty a financování akce

Po bodovém ohodnoceni akci 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 doporuč! ministrovi/ynl pro mlstni rozvoj akce vhodné k obdrženi
dotace, seznam náhradních akci a předlož! seznam akci navržených k vyřazeni. Minlstr/yně pro mistni
rozvoj na základě předloženého seznamu vydá rozhodnutí, ve kterém schválí výši navržené dotace
vybraným žadatelům.
Rozsah údaiů bude uveřejněn dle zákona č. 216/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Žadatelům, kteří budou vybráni k přiděleni dotace, a náhradníkům bude zaslán dopis oznamujíc! 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 sdělením, 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.
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5.1

Registrace akce

Pro akce vybraných uchazečů, které budou rozhodnutím ministra/yně navrženy k přiděleni 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 ČR č. R 1-2010 (dále jen vyhláška MF ČR č. 560/2006 Sb.) vystaven dokument
Registrace akce30
31. Žadatelé, kteří obdrž! 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 případě, kdy je potřeba z opodstatněných důvodů provést změnu v projektovém záměru v době před
vystavením Rozhodnuti o poskytnuti dotace má žadatel o dotaci povinnost uvažovanou změnu
konzultovat se správcem Programu. Změny podléhají schváleni správcem Programu. Výběrové řízení
na dodavatele musí obsahovat a reflektovat záměr tak, jak byl uveden v žádosti o dotaci popř.
v rozsahu změn určených čl schválených správcem Programu. Náklady uvedené v žádosti
(projektovém záměro) nesmi být překročeny (v opodstatněných případech pouze se souhlasem
správce Programu).
5.2

Rozhodnuti 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 kontrole zaslaných doplňujících dokladů. Ze strany příjemce
dotace pak dojde k podpisu závazných Podmínek čerpáni dotace, které jsou nedílnou součásti
30 Prvek - výstup projektu (např. toalety, odpočívadlo zastaveni na stezce, rozhledna, pltstaviitě apod.).
31 Data v něm obsažená charakterizuji akci tak, jak byla předložena v žádosti (možná technická úprava správcem Programu),
a výši navržené dotace.
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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 podlí vlastních zdrojů, který
je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v řádku .Vlastní zdroje účastníka programu".
Profinancováním se rozumí to, že příslušná částka bude dodavatelem vyfakturována a příjemcem
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Národní program podpory CR v regionech
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6. Zadávací / výběrová řízení
V této kapitole je uvedeno vymezeni zakázek realizovaných v rámci zadávacích řízeni (realizovaných
dle ZZVZ*33)
1 32
a v rámci výběrových řízení (realizovaných dle interního metodického pokynu34).
Metodický pokyn pro zadávací a výběrová řízení Je v příloze Zásad č. 7.

dotace dodavateli uhrazena. Dotaci lze vyčerpat i pléd profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Plátce DPM platí celou DPH vždy z vlastních zdrojů.

Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.

Údaje v Rozhodnutí Jsou závazné. Dojde-li v průběhu realizace akce z vážných důvodů
ke zménS původně schválených parametrů akce, termínů a financí uvedených v Rozhodnutí,
pNjemce dotace je povinen tuto skutečnost vždy oznámit správci Programu. Zároveň
je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnutí včetně novš-aktuálnš vyplněného
Zjednodušeného formuláře EDSfISPROFIN (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, kterěho se navrhovaná změna
v rozpočtu týká.

Zakázky se podle předmětu děli 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 součástí 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)

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

5.3

Čerpání dotace

Čerpání

dotace

bude

probíhat

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 Rozhodnuti o poskytnutí dotace.

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

b) zhotovení stavby, nebo
c)

poskytnutí souvisejících projektových činností, 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, kteiý 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, pfičemž
za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u niž 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 financováni programu není dovoleno.

Zakázka malé hodnoty č. I

100.000 - 999.999 Kč bez DPH

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

Zakázka malé hodnoty č. II

1.000.000 - 1.999.999 Kč bez DPH - dodávky a služby

Podlimitni

2.000.000 - 5.706.000 Kč bez DPH - dodávky a služby

Nadlimitní

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

5.4

Financování dotované akce

1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby

6 základních pravidel:
1)

nejsou dovoleny zálohové faktury a platby,

2)

platba pouze bankovním převodem přes účet33 určený pro financování akce.

3)

platby pouze v Kč,

6.000.000 - 142.668.000 Kč bez DPH - stavby

Typy zadavatelů

4) je-li příjemce dotace plátcem DPH, nesmi DPH hradit z dotace,
5)

dotace musí být čerpána v souladu s Rozhodnutím o poskytnuti dotace (investiční,
neinvestiční bilance),

6)

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

A.

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

B.

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

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.

21/34

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.
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1.

Přímá objednávka

2.

Zakázka malé hodnoty č. 1

3.

Zakázka malé hodnoty 5. II
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Doklady k výběrovému / zadávacímu řízení předkládané správci programu

Doloženi výběru dodavatelů správci programu.
Po uzavření amlouvy s vybraným dodavatelem předložit správci Programu níže uvedené
dokumenty (tzv. doklady druhé vlny);

Dl© metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

1.

Formulář se základními údaji o zvoleném řízení.

Dle metodiky

Die metodiky

2.

Ole metodiky

Dle ZZVZ

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

3.

Nabídku vítězného zájemce na základě výzvy (včetně pňloh - návrh smlouvy o dílo atp).

Dl© ZZVZ

Dle ZZVZ

Podrobnosti k jednotlivým zakázkám v Programu

4.

Doklady o splněni kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele.

5.

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

6.

Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

Přímá objednávka {A. iwzadavatelé / B. zadavatelé)

7. Kontrola

■

Přímá objednávka musí být oboustranné potvrzená.

■

MlíbÍ být uveden účet - bankovní spojen? dodavatele.

■

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

-

Nesmi se jednat o rámcovou objednávku.

Zakázka malé hodnoty č, 1 (A. nezadavatelě \ B. zadavatelé)
-

U zakázky, která nedosahuje hodnoty 1.000.000 Kč bez DPH je zadavatel povinen oslovit
min 3 potenciální uchazeče (musí se jednat© uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované
plněni).

■

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

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

Kontrolní Činnost poskytovatele dotace a její vymezení při čerpán? zdrojů státního rozpočtu vrámd
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 zmčně některých zákonů,
v platném znění (dále jen .zákon o finanční kontrole) a vyhláškou Ministerstva ílnancJ č. 41B/2G04
Sb., kterou se provádí zákon 5,320/2001 Sb., o flnantnl kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném znéni a interními předpisy MMR o řídící kontrolní Činnosti a výkonu
veřej nesprávních kontrol.
Užiti poskytnuté dotace včetně plnění závazných údajů a parametrů akce (Rozhodnutí o poskytnuti
dotace) podřéhó kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy a územních
finančních orgánů.
Příjemce dotace se zavazuje vyhovět požadavkům všech kontrol v rámci podprogramu. Ve fázi
realizace I udržitefnosfl projektu může být průběh implementace projektu kontrolován ze strany
MMR, finančních úřadů, NKÚ, MF, ÚOHS, případně 1 Policii ČR a dalšími oprávněnými
subjekty.

■

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

■

Zadavatel může zároveň na základě písemné výzvy oslovil min. 3 potenciální uchazeče (musí
se Jectiat o uchazeče, kleří jsou schopni dodal požadované plnění).

■

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

Vrámd realizaoe Národního programu podprvy cestovního ruchu se kontroly čtení do tři základních
druhů - předběžná, průběžná a následná.
VýSa uvedené kontroly mohou probíhat buď Jako plánované nebo Jako namátkové, a to ve formě
administrativní kontroly nebo formou -fyzické kontroly na místě u příjemce dotace.

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

Podlí milní veřejná zakázka (A. nežádá vatelé)
■

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

•

U podlimitnich 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 záWadě písemné výzvy ostovít min. 5 potenciálních uchazečů
(musí se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované plnění).

■

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

pnjemoe dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce a Závěrečné
vyhodnocení akca. V připadá, že akce bude dokončena (fyzicky I finančně) ve slejiém race, kdy bylo
rozhodnuto o udělení dotace, lze Průběžnou zprávu i Závěrečné vyhodnocení akce sloučit a předložit
pouze Závěrečné vyhodnoceni akce. Žádná za zpráv ne nahrazuje žádost o změnu Rozhodnuti.

8.1

Průběžná zpráva o realizaci akce

Průběžná zpráva o realizaci akce {dále jen .Průběžné zpráva“) se vztahuje k roku. ve kterém byto
rozhodnuto o pňdětenl dotace ze státního rozpočtu. Příjemce dotace zaSla správci Programu
Průběžnou zprávu nejpozdéjl do konce ledna roku ná&Jedujfcfrio po roce přiznáni dotace.
Zpráva bude obsahovat doklady poskytující Informace o plněni závazných ukazatelů stanovených
v Rozhodnuli, Podmínkách i vlastní žádosti (tj. současný stav akce, terminy plnění, dosažení
projektovaných parametrů s konkrétními výsledky apod.), výhled realizace v roce 2016, případně
fotodokumentaci
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11.

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

Účast v dalších programech

Dotace nesmi být kumulována s podporou zjiných místních, regionálních £i 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

Osnova projektového / Investičního záměru
Vstupní analýza
1.1.

zdůvodňující potřebnost
pro cestovní ruch

1.2.

Postihy za porušení rozpočtové kázně budou dále specifikovány v Podmínkách, která jsou nedílnou
součásti Rozhodnuti.

Povinné přílohy k žádosti

stručný popis současného (vstupního) stavu (problému)

13.1

Povinné přílohy první vlna

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

Formulář žádosti36
37 + jednotlivé povinné přílohy dle charakteru žadatele a akce | CD. DVD

36 Obligatomi - závazný, povinný.
37 Přílohou elektronické žádosti (vygeneruje se před tiskem) je i čestné prohlášeni, které podepisuje zástupce
žadatele.
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očekávaný

přinos

vazba projektu na region a strategické dokumenty a rozvojové priority kraje
popis plánovaných a realizovaných aktivit Ivčetně marketingu 3-8 %í - 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.

stručný marketingový mix akce

PP první vlny jsou obligatomi38 a jejich nedodáni nebo předložení v jiné než požadované formě

4.

a

2.1.

ověřené kopie.

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

akce

Komplexnost řešeni akce

v tištěné formě a elektronicky na CD nebo DVD. Ve vyhotoveni musi být mimo projektové
dokumentace všechny PP včetně formuláře Žádosti o poskytnuti dotace v podobě originálu nebo

PP druhá vlny jsou obligatomi a Jejich nedodání nebo předloženi v jiná než požadované formě a době
má za následek vyloučení akce.

cíl

stanoveni místa realizace projektu (kraj)

■
•
•
•
■
•
•
•
•
3.

a

vazba projektu na národní strategické dokumenty pro oblast cestovního ruchu

První vlna PP je nedílnou součásti Žádosti. Žádost včetně první vlny PP musí být předložena

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

reálnost

1.4.

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

a době má za následek vyloučeni akce ve fázi hodnocení formálních náležitostí a hodnoceni
přijatelnosti akce. Odbor cestovního ruchu MMR může od žadatele vyžádat doplněni formálních
náležitosti žádostí ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyžádání.

akce,

1.3.
1.5.
2.

MMR ČR může podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., zahájit řízeni o odnětí dotace, došlo-li po vydáni
Rozhodnutí ke zjištěni, že uvedené údaje (termíny přípravy a realizace akce, projektované parametry
akce, ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů), na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly
neúplné nebo nepravdivé.

13.

Projektový / Investiční záměr /všechny právní formy žadatelů/

Sankce za nedodržení podmínek podprogramu

V pňpadé, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případné nebyly dodrženy
rozhodující projektované parametry včetné terminů uvedených v Rozhodnuti 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 znénl pozdějších předpisů. Neoprávněně použité peněžní prostředky
státního rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu.

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

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

1.

cestovního ruchu - CzechTourism.

12.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

produkt (stručný popis akce)
distribuce
cena
cilové skupiny
propagace
lidé
.balíčky služeb"
tvorba programů
partnerství a spolupráce

Multlpllkační efekty akce
3.1.

cíle a přínosy akce

3.2.

přínosy akce na vytvoření resp. udržení stálého pracovního místa

3.3.

popis zaměřeni na cílové skupiny a popis potřeb cílových skupin

3.4.

mulUplikačni efekty akce

3.5.

další plán rozvoje akce

Zhodnoceni 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 financování

5.4.

plán průběhu financování akce (cash-flow)

5.5.

podrobný rozpočet akce

5.6.

popis nákladů rozpočtu (včetně členění nákladů na podporované aktivity a náklady
na marketing - uvedeni podrobného položkového rozpočtu) včetně členěni na: vlastni

38 Vybrat povinně minimálně jeden.
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Zásady pra žadatele
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prostředky x prostředky dotace, hmotný a nehmotný majetek, investiční a neinvestiční
majetek
6.

Zhodnocení socioekonomická prtriosnoati akce
6.1.

7.

8.

9.

socioekonomická přínosnost akce {zhodnocení, metoda slovního popisu či vyčísleni
(např. SROI, ROI, CBA)-celková pNnosnost, přínosnost pro cestovní ruch regionu

Období využitelnosti výstupů akce
7.1

specifikace období využitelnosti

7.2.

využiti produktu ke sníženi sezčnnestl

8.1.

analýza rizik akce a pravděpodobnost jejich výskytu

8.2.

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

Vliv akce n* horizontální témata

•
9.2.

k udržitelnému cestovnímu ruchu-

jak pnspluá akca k ekologicky Šetrnému rozvoj

-

jak přispívá akca k posilováni kulturní sociální identity

-

jak přispívá akce ke zvyšováni ekonomické prosperity

V případě že předmětem podnikatelského záměro bude starba pevně spojeni se zemi Je žadatel
povinen předložit doklad o vlastnictví, u spoluvlastnictví přiložit zároveň ověřený souhlas
spoluvlastníků, nebo výpis z katastru nemovitost! obsahující zápis práva stavby k předmětu
podnikáni * účinnosti minimální po dobu udržitelnosti realizace «kca nebo plotnou nájemní
smlouvu uzavřenou před 1. 1. 2014 (smlouva musí být uzavřena na dobu určitou a lato doba musi
pokrýt minimální dobu udržitelnosti realizované akce).

C) Finanční zdraví žadatele /podnikatele ké subjekty. NNO, ZSPO, PO, DSOJ
Pro posouzeni finančního zdraví žadatele (podnikatel - právnická a fyzická osoba, NNO, ZSPO,
PO, OSO) se pfedktédBjí daňová přiznání za 3 poslední účetně uzavřeně období - Ij. rok 2013, 2014

Žadatel předkládá daňová přiznáni za poslední tR uzavřená účelní obdob! kladný, tzn.. musí mlt
kladný výsledek hospodařeni v každém jednotlivém účetním období. U fyzických osob provozujících

k napínáni principu rovných příležitosti

podnikatelskou Činnost navíc platí, že musi mít kladný daňový základ.

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

10. Výtrára odůvodnánf režimu veřejné podpory

Pozn.: Projektový záměr musí poskytnout co nejpfesnějši obraz o akci. jejich cílech a výstupech.
Projektový zámir zahrnuje proto « stavebních akcí i projektovou dokumentaci (dokumentace
pro stavební povolení). Podle typu akce. Je vhodné dodat I fotografie výchozího stavu Ci pohledové
nákresy apod. Pii tvorbě nástrojů propagace je vhodné předložil návthy tiskovin, publikace, scénář
televizního nebo rozhlasového pořádu. návrh bltbosrdů spad. PR účasti na veletrzích návrh Stánku,
reklemnlch poutačů atd.
Tok peněžní hotovosti zahrnuje údaje o terminech vydávání finančních prostředků při realizací
s uvedením, zda se jedné o vtasini zdroje ťl dotaci. Rozpočet je nutné rozdělit na jednotlivé části akce
- položkový rozpočet.
V případě žádosti o dotaci na akci z podporované oblasti „Realizace/vytoudovánf odpočívadel
a hygienického zázemí pro péčí, cyklisty a hendikepované turisty musí být součásti podnikatelského
zémére I příloha, ze které bude patrné umístěni provozovny ve vztahu k dotčené turistické trase.
B) Doklad o prokázání vlastnických vztahů • dle charakteru akce
žadatelů!

(smlouva musí být uzavřena na dobu určitou a tato doba musí pokrýt minimální dobu udržitelnosti
realizované akce).

a 2015 v případě, že účetní období je shodné s kalendářním rokem. V případě, že účetní obdob!
Ja stanoveno hospodářským nikoli kalendářním rokem pak se musí jednat o dvě ukončená daňová
období o dálce 12 měsíců. Rozhodující je, zda podnikatelský subjekt zahájil činnost nejpozději tak.
aby každé z obou uzavřených účetních období bylo vždy za 12 měsíců.

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

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

Poznámka: Pokud se jedná například o rekonstrukci, nebo výstavbu hygienického zářemi, musí být
zřejmě ze snímku pozemková mapy jeho umístěni.

Rizika akce

9.1.
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víechny právní formy

Dokladem o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů se rozumí výpis z katastru
nemovitostí * snímek katastrální mapy s barevným vyznačením staveb a pozemků. Doklady
arust zahrnovat víechny pozemky a budovy dotčení realizaci akce e nesmí být slariSÍ 90 dní
k datu podání žádosti. Předkládá se ve formě originálu £1 ověřené kopie, vydaného příslušným
úřadem. Majetek přijar c© včetně pozemků a nemovitosti nesmí být předmětem zástavy (včetně
benkovní záruky).
Jiné práva dokládá žadatel v připadá, ža není vtaitcfkom pozemků či budov souvisejících
s realizaci akce. V tomto případě dokládá výpis z katastru nemovitosti osvědčující .cizí'' vlastnictví'
a snímek katastrální mapy s řádným vyznačením všech dotčených pozemků čt staveb.

Žadatel, účtujíc! v soustavě podvojného účetnictví, dodá k oběma daňovým při znáním rozvahu
a výsledovku. Žadatel, kletý vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, předlož! výkaz o maj riku
a závazcích a výkaz pňjmú a výdajů.

Poznámka: Předkládáni daňoví ptiznín! musí být ověřena pčTsíuánjím fmanCnlm úřadem. Jen mžitko
itnaninlho úřadu potvrzujíc! podáni daňového pňznint (pravý horní mh dokumentu) není dostačující.
V případě dokládám dokumentu ve formě Opisu údaji zDAP DPfO/VPPO za daný tok musí
být příloha ve formi originálu nebo ověřeni kopie. Rozvaha a výsledovka případně výkaz o majetku
a závazcích a výkaz pnjrnCr a výdajů musí býtpotíepsáno Žadatelem nebo ve foímě ověřené kopie.
D) Doklady o právní subjektivitě žadatele /podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, PO, OSO/
Ve všech případech musí jít o originály nebo ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení,
zřízeni čl vytvořeni subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly (nemůže jit o doklad,
kde žadatel vlastními slovy popisuje, Jak vznikl) nebo musí jit o ověřené kopie dokladů, které
na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik subjektu. Doklady nesmi být staří! 90 dnů
od data podán) žádostí.
Žadatel - podnikatel, fyzická osob* - živnostenský list vztahujíc! se k přadmětu akce:
Žadatel - podnikatel, právnické osoba - výpis z veřejného rejstříku a živnostenský list vztahujíc!
sek předmětu akce
E) Výpisy z Rejstříků trastů /víechny právní formy žadatelů/
Výpis z Rejstříku troštů všech členů statutárních orgánů žadatele ve farmě originálu nebo úředně
ověřené kopie, ne starší 90 dnů kdatu podáni žádosti. Statutárním orgánem podnikatele ■ fyzické
osoby - je sám žadatel, u obce starosta/tka popř. mfsloslarosfst/tlta, Vžactíny osoby, které jsou
uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku jako statutární orgán, musí předložit výpis z Rejstříku troštů.
Doporučuje se zkontrolovat, zda údaje na výpisu z Obchodního rejstříku odpovídají aktuálnímu stavu.
• Výpl* z RejetNku trastů fyzických osob.
• Výpis

z Rejstříku trend právnické osoby - platí pro všechny možné typy pltjemcú.

Ode dokládá tzv. Jiné právo", klerě k uvedeným pozemkům či stavbám mé. Toto jiné právo
se prokazuje písemným souhlasem vlastníka pozemku nebo stavby s realizaci akce
(na jeho pozemku nebo v jeho objektu), který ja stvrzen datlími doklady dle Zákona t. 8912012 Sb..
občanský zákoník. DII S. popř. nájemní smlouvou v případě uzavřeni smlouvy před 1. 1. 2014
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F) Shrnuti - stručný popis projektu a Jeho vazby na region pro potřeby vydáni stanoviska RSK

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

Dokládají vélchni žadateli o podporu - doporučený rozsah 2 strany A4.

Vyplněný a podepsaný Zjednodušený formulář40 (obsahuje ve zjednodušené formě potřebné

G) Souhlas obce, na JeJimž územi bude umlstén parkovací dům/véž

formuláře ISPROFIN 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*.

Dokládá žadatel realizujici projekt zaměřený na výstavu parkovacího domu/véže na kola.

M) Podpisový vzor/všechny právní formy žadatelů/

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

Žadatel předlož! podpisový vzor všech statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat.
N) Pravomocné stavební povoleni respektive ohlášeni
veřejnoprávní smlouva /všechny právní formy žadatelů/

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

Zkuienost žadatele - přehled realizovaných projektů

Dokládajf vélchni 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 ohledné
výše navržené dotace (druhá vlna PP):
J)

Doklady o provedeni zadávacího / výbérového řízeni /všechny právní formy žadatelů/

Doklady o provedeni zadávacího / výbérového Uzeni na dodavatele akce dle kapitoly 6 Zadávací /
výběrové řízení (kapitola 6.2) včetně smlouvy o dflo.

stavby

(dle

charakteru

akce),

U staveb, které vyžaduji stavební povoleni podle zákona č. 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 jednotlivé stavby souboru staveb samostatně,
předloží žadatel stavební povoleni na tyto stavby s vyznačením právní moci. Pokud byla mezi
žadatelem o dotaci a příslušným úřadem uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedeni stavby nebo
terénních úpravách, která nahradí stavební povoleni, 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 čestné prohlášeni o tom,
že byly ohlášeny, ale stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášeni nestanovil, že podléhají stavebnímu
povoleni.
Všechny formy této povinné přílohy musi být předloženy ve formě originálu nebo ověřené kopie.
Dokumenty týkajíc! se stavby musí být vystaveny na žadatele o dotaci a musi se týkat stavby
vyspecifikované v žádosti o dotaci.

K) Smlouva o vedeni účtu
O) Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů4' - obec nebo kraj

Podnikatelsky subjekt NNO ZSPO. PO DSO
Kopii 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 souvisej!
s realizaci dotaci podpořené akce, tj. veškeré platby podílu příjemce 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 - Podnikatelsky subjekt, NNO, ZSPO, DSO, PO

Znak PP
A
B

Veškeré platby související s akci musi být provedeny bankovním převodem.
Vedle výše uvedeného účtu bude probíhat čerpáni dotace prostřednictvím ČNB.
Obec, kraj

c

Obec, kraj informuje správce Programu o čísle bankovního účtu vedeného za účelem dotaci u ČNB
ve formuláři elektronické žádosti a v Čestném prohlášeni k druhé vlně dokladů39. Dále pak předkládá

D
E

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 ruchu. Na účtu musí být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků)
dodavatelům, které souvisej! s realizaci dotaci podpořené akce, tj. veškeré platby podílu přijemce
dotace plus u plátců DPH úhrady DPH celé akce.

F
G
i

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

Znak PP
J
K
L
M
40

Formulář čestného prohlááenf nalezne na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-ce3tovni-ruch/Ces1ovnh
ruch/Programy- Dotaca/.
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Formulář elektronicki žádosti
Součást zádesti 0 dotaci
• .estné mhlášenl žadatele
Kdy redložitPP
Názt rPP první vlna
Předložit seádocti
Projektový / Investiční záměr
Předložit se Žádosti
Doklad 0 prokázáni vlastnických vztahů
Předložit se Žádosti
Finanční zdrávi žadatele
Předložit se Žádosti
Doklady 0 právní subjektivitě žadatele
Výpis z Rejstříků trestů, Výpis z rejstříku Předložit se Žádosti
trastů právnických osob
Předložit se Žádosti - samostatná příloha,
Shrnuti - popis projektu a vazby na region
není pevnou součásti vazby Žádosti
Předložit se Žádosti pokud je relevantní
Souhlas obce
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných
roiektů
Název PP dru" i vlna
Doklady
o
provedení
zadávacího
/
výběrového řízení včetně smlouvy o dílo
Smlouva 0 vedeni účtu
Formuláře EDS/ISPBOFIN
Podpisový vzor

Předložit se Žádosti
Kdy předložit PP
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Předložit po obdržení písemné výzvy
F ředložlt
obdržení písemné vý-vy

Formulář EDS/ISPROFIN MMR naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-s-ce3tovnl-njch/Ceetovnlruch/Programy- Dotace/.
Formulář Čestného prohlášení naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regioniJ-a-ceslovni-njch/Cestovnlra ch/P rog ra my-Dotace/.
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Doklady dle zákona C. 183/2006 Sb.
(stavební zákon)
Případně dalSí doklady

Předložit po obdržení písemné výzvy
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14.

Přílohy Zásad

Na vyžádáni
Příloha Zásad č.

Žadatel - obec, kraj, krajské oddálení CR

1)
Formulář elektronické žádosti
Čestné prohlášeni žadatele

Znak PP
A
B
E
F
G
H
I
Znak PP
J
K
L
M

I N
0
P

2)

součást žádostí o dotaci
N*z»" PP prvn* vlna
Kdv předložit PP
Praieíiovv / Investiční zam4.
Předložit se ádosti
Doklad o 'okázáni vlastnických vztahů
’ředložit se Žádosti
Výpis z Rejstříku troštů, Výpis z rejstříku Předložit se Žádosti
♦restů rávnický:h osob
Předložit se Žádostí - samostatná příloha,
Shrnuti - popis projektu a vazby na region
není pevnou součástí vazby Žádosti
Souhlas zastui itelstva obce
Souhlas zastui telstva obce nebo kraie
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných
jrojektů
Název Pb druhá vlna
Duidaciv
o
provedení
zadavacino
/
výběrového řízení včetně smlouvy o dílo
Smlouva o vedení účtu (ČNR1
Formuláře EDS/ISPROFIN
Podpisový vzor
______________
Doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.
{stavební zákon)
čestné roilášeni k druhé vine dokladu
Při'tadne další doklad

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

3)
4)
5)
6)
7)

Název Přílohy
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

Předložit se ádosti ookud e relevantní
Předložit se Žádostí
Předložit se Žádostí
Kd; oředložit PP
Předložit po obdržení písemné výzvy
Předložit po
Předložit c o
Předložit io
Předložit po

obdržení
obdrženi
obdržení
obdrženi

písemné výzvy
písemné výzv,
písemné výzvy
písemné výzvy

Předložit jú obdrženi lisemné výzvy
Na i Žádáni

V Praze dne:

Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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Č.J. :16225/2017-54/A
Číslo v CES: 5571
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54
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1. Základní informace o podprogramu

1.4

1.1

Preferované cílové skupiny podprogramu:

Úvod

Cílem těchto Zásad pro žadatele je poskytnout žadatelům, kteíl 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 platí pro 1. výzvu 2016.

1.2

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1.3

>
•
•
•
•
•
■
•

•

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, respiračniml problémy apod.),

•

senioři (osoby staršf 60 let).

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

Akce zaměřené na výše uvedené cílové skupiny budou v rámci hodnoceni kvality akce bodově

republiky,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve zněni 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 pozdějšfch předpisů,
vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financováni programů reprodukce
majetku, ve zněni vyhlášky č. 11/2010 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 použiti článků 107 a 108
Smlouvy o fungováni Evropské unie na podpora de mlnimls (dále Jen .podpora de mlnimls")
pro podpora poskytnutou po 30. 6.2014 a nařízeni 651/2014 upravujíc! 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 zfizenf),
zákon č. 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 č. 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,
intemi předpisy MMR souvisejíc! s poskytováním dotaci pouze ze státního rozpočtu.

zohledněny.

Čile podprogramu
•

Cílové skupiny

Akce může být zaměřena na Jednu nebo vlče výše uvedených cílových skupin.

Právní rámec podprogramu
•
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Zvýšeni povědomí

o

nabídce

cestovního

rachu

v

destinacích

ČR

mezi

domácími

a zahraničními návštěvníky.
Zkvalitněni a rozšířeni produktové nabídky krajských a oblastních destinaci cestovního ruchu.
Realizace komplexních komunikačních kampani zaměřených na podpora příjezdů domácích
i zahraničních návštěvníků do regionálních destinaci.
Zlepšeni koordinace a provázanosti nabídky cestovního rachu na území kraje.
Zefektivnit propagaci kraje a JeJI provázanost na národni propagaci.
Zkvalitněni strategického rozhodováni v destinacích cestovního rachu.
Zlepšeni Informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinaci cestovního rachu.
Rozvoj brandlngu destinaci.
Podpora zaměstnanosti v regionech.

1.5

Vymezeni dotačních titulů

Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
Tato oblast podpory je zaměřena na podpora činnosti krajských destinačnich společnosti (nebude
podporován provoz). Krajské destinačni společnosti Jsou organizace zaměřené na propagaci kraje
na blízkých trzích (i příhraničních), koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje,
poskytováni servisu lokálním a oblastním organizacím působícím na území kraje, zabezpečeni aktivit
v území nepokrytém destinačnlml 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, tvoiba krajských produktů
cestovního rachu vycházejících z produktů cestovního rachu realizovaných místními a oblastními DS
a dalšími subjekty cestovního rachu na území kraje.
Krajská DS poskytuje podpora subjektům cestovního rachu působících na území kraje.
Kromě Jednotného vizuálního stylu a provázanosti marketingových aktivit se krajská DS zaměřuje
i na jednotnou struktura Informaci o nabídce cestovního rachu na území kraje, sjednocováni datových
skladů a Informačních systémů v rámci kraje a další aktivity podporujíc! jednotnou propagaci kraje.
V rámci své agendy se krajská DS zaměřuje také na propagaci kraje jako destinace pro MÍCE
segment a propagaci kraje jako vhodné destinace pro tvorbu audiovizuálních děl.
Význam krajské DS spočívá v koordinaci nabídky, provázanosti aktivit realizovaných na území
destinace. Těmito aktivitami krajská DS přispívá k rovnoměrnému rozděleni návštěvnosti do celého
území krále a prezentaci komplexní nabídky cestovního rachu kraje, která přispívá ke zvyšováni délky
pobytu návštěvníků v kraji.
Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
Z pohledu cestovního rachu Je destinace místem střetáváni nabídky s poptávkou, tedy místa kam
ve skutečnosti návštěvnici cestuj! kde pobývají a kde konzumuji služby cestovního rachu včetně
služeb navazujících.
Destinačni společnost vykonává uičitý servis pro subjekty cestovního rachu působící na území
destinace. Destinačni společnosti hrají významnou roli v rozvoji regionu, podpoře podnikáni
a zaměstnanosti v destinaci, vybavenosti destinace a dostupnosti služeb.
S ohledem na úzkou vazbu destinačni společnosti na region, spolupráci se subjekty cestovního rachu
v destinaci i blízkost .kontaktu' s návštěvníkem I rezidenty hraji nejvýznamnějšl úlohu destinačni
společnosti na mistni a oblastní úrovni. To vychází z předpokladu, že subjekt na menším území
má dokonalou znalost o nabídce územ! rozvojových prioritách a možnostech daného územ!
potřebách subjektů cestovního rachu i v neposlední řadě potřebách samotných návštěvníků.

1 Destinačni společnost (déle jen ,DS‘).
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Destinačni společnosti na vyšší úrovni organizačního uspořádáni (např. krajské a národni) pokrývají
větší územni rozlohu a máji tak větši odstup od problémů a potřeb daného územi. Jejich úloha
je spiše zastřešujíc! a koordinační.
Tato oblast podpory bude primárně zaměřena na podporu registrovaných / certifikovaných místních
a oblastních desfinačních společnosti. Podpora bude zaměřena převážně na řizenl 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 dalši aktivity realizované destinačntmi společnostmi.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR
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■

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

■

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

■

mit 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.

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

1.6 Vymezeni příjemců dotace

■

je na jeho majetek vyhlášeno insolvenčni řizenl,

Příjemcem dotace může být:

■

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

Dotačnititul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů

■

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

•
■

krajské destinačni společnosti,
krajské odděleni cestovního ruchu v případě, že
společnost.

v kraji nepůsobí krajská destinačni

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

registrované / certifikované lokální a oblastní destinačni společnosti.

Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha.

•

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) musi:
•

•
■

■

nakládat s prostředky určenými na realizaci akce hospodárně, účelně a efektivně.
(Hospodárnosti se rozumi takové použiti prostředků, které zajisti realizaci akce s co nejnižšim
vynaložením prostředků při dodrženi odpovidajici kvality; efektivnosti takové použiti
prostředků, které zajisti co nejvyššl přinos (rozsah, kvalitu apod.) ve srovnáni s objemem
prostředků, který byl použit, a účelnosti se rozumi takové použiti prostředků, které zajisti
optimální mim dosažení cílů.),
mlt vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu,
Správě sociálního zabezpečení a Celni správě. Za státní fondy se považují Státní fond
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní infrastruktury, Státni 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 institucím
nelze považovat za vypořádáni závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (formou
čestného prohlášeni),

nesmi být po dobu udržitelnosti (stanovena počtem let' ode dne ukončeni realizace akce)
zastaven (včetně bankovní záruky), převeden na jiného majitele5 6 nebo použit na jiné účely
nesouvisejíc! přímo s předkládanou akci,

■
■

musi být ve vlastnictví příjemce dotace, který jej zahrne v rámci vedeni účetnictví (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve zněni pozdějších předpisů),
musi být pojištěn a pojistné plněni ve výši poskytnuté dotace vinkulováno5 ve prospěch
Ministerstva pro mistni rozvoj CR (dále jen „MMR") po dobu udržitelnosti.

■

Z dotace nelze pořizovat použitý majetek.

Doplňující ustanovení:
•

příjemce dotace nesmi do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitosti, který
Je Již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky),

•

obchodní podíl žadatele/pfíjemce 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 zajištěni prostředků
na spolufinancováni akce a usneseni zastupitelstva obce,

•

mit výsledek hospodařeni (všichni žadatelé vyjma obci, krajů) za poslední tri uzavřená účetnf
obdobi kladný tzn., musi mit kladný výsledek hospodařeni v každém jednotlivém účetním
obdobi, jestliže žadatel vznikl později (po roce 2013), postačí, před loží-li výsledky
hospodařeni za všechna účetní obdobi od svého vzniku (minimálně 1 rok, tj. 12 měsiců).

•

dotace je nepřevoditelná mezi subjekty,

•

dotace nemůže být poskytnuta na akci, která již byla započata (zahájeni plnění vyplývajíc!
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 Rozhodnuti o poskytnuti dotace,

•

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

■

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

•

mit vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizaci akce,

■

v připadá

podnikatelského

subjektu

mlt oprávněni

k podnikatelské činnosti2 vztahující

se k předmětu akce nebo s akci související,
•

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

2 Předmět podnikání (obor činnosti) vztahujíc! se k předmětu akce může být zahrnut nově.

5/33

3 Popf.: Drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delšf než jeden rok, o kterém účetnf jednotka
rozhodla, že jej bude účtovat na účtech dlouhodobého majetku.
' Rok -12 kalendářních měsíců.
6 S výjimkou převodu majetku uvedenou v zákoně č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (§ 14a).
° O devinkulaci je nutno požádat správce Programu.
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Strategie brandingu (definováni hodnot destinace, na kterých značka
stoji, návrh značky a jejího umisťováni), vztah k národni destinačni
značce,
kterou
spravuje
agentura
CzechTourism
(www.brand.czechtourism.cz).
Architektura značek (koncept provázáni hlavni značky destinace
s ostatními značkami nabídky - oblastní a lokální destinace,
marketingové produkty,...).
Fotobanky/imageová videa - včetně SW aplikaci pro uchováni, správu
a distribuci. Budou předkládány v rámci ZVA a monitorovacích zpráv
v době udržitelnosti k využili pro aktivity MMR i agentury CzechTourism
(podmínkou je ošetřeni licenčních práv pro 3. strany).
Suvenýry/propagačnl předměty (vztah k destinaci /respektuje kultuměhistorická nebo přírodní specifika/, respektive vztah k regionálním
produktům destinace).
Provázání webových portálů; budováni společných datových skladů
(např. propojeni krajského webu s. oblastními a lokálními weby).
Projekty distribuce informaci mezi národní, regionální a lokální úrovni
destinaci cestovního ruchu.

Podporované oblasti

Podporované oblasti jsou shodné pro všechny dotačni tituly specifikované v kapitole 1.5.
Důležitým faktorem pfi zpracováni žádosti je vzájemný soulad cilů akce s čili podprogramu,
respektive cill státní politiky cestovního ruchu. Součásti procesu hodnoceni akce bude mimo jiné
i posouzeni souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami. Pokud pfi hodnoceni bude
zjištěn nesoulad mezi podporovanými oblastmi/aktivitami a předloženým záměrem akce, žádost
nepostoupl do dalši fáze hodnoceni a bude vyřazena.

Branding destinace (4)

Výstup akce musi být samostatně provozuschopný, funkční celek.
Přehled podporovaných oblastí zaměřených
9 příklady podporovaní' * aktivit:
Podporované oblasti

na podporu marketingových aktivit v destinacích

Přehled příkladu podporovaných aktivit
Tvorba strategických dokumentů destinace.
Tvorba dopadových studil (hodnoceni ekonomických, sociálních
a environmentálních dopadů cestovního ruchu; vztahu rezidentů
k návštěvníkům; podklady pro návštěvnický management; monitoring
udržitelného rozvoje).

Řizenl destinace (1)

Distribuce produktů cestovního
ruchu (5)

Vzděláváni a trénink pracovníků DS a dalších aktérů cestovního ruchu
(pracovnici TIC, DS, odděleni / odborů cestovního ruchu pfi Krajském
úřadě, vzděláváni a školeni průvodců, subjektů cestovního ruchu
včetně jejich zaměstnanců).
Nastaveni KPI's pro vyhodnocováni efektivity činnosti destinačních
společnosti.

Komunikace (6)

Realizace marketingových šetřeni v oblasti monitoringu návštěvnosti
(profil návštěvníka), šetřeni zdrojových trhů, vnímáni destinace (image,
brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz
konkurence.
Marketingové výzkumy (2)

Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením
na rozvoj destinace - zjištěni potřeb na straně nabídky, spokojenost
s fungováním a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšeni nabídky
CR apod.
Realizace mystery-shoppingu7 u poskytovatelů služeb cestovního
ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.

Tvorba a inovace produktů (3)

Akce cestovního ruchu (realizace eventů regionálního charakteru ve spolupráci s oblastní / lokální DS). Vztah realizovaných akci
k nabídce destinace a akce musi být primárně zaměřené na
návštěvníky cestovního ruchu (nebudou podporovány akce zaměřené
primárně na rezidenty destinace - např. společenské - kulturní akce,
atd.) Podpořené 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 administrací turistických karet, čtečka karet, atd.)

>

Monitoring efektivity distribuce.

>

Komunikační kampaně (vč. videospotů).

■
>

Ediční činnost (tiskoviny - mapy, letáky,...).
PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s bloggery).
Webové stránky (modernizace webových portálů - redesign, nové
funkcionality, přizpůsobeni specifickým cílovým skupinám programu).
Mobilní aplikace.
Přímý marketing vč. CRM / on-line marketing / marketingový informační
systém.
B2B marketing - účast na akcích (veletrhy, workshopy, roadshow).
Nutná koordinace s agenturou CzechTourism tam, kde je dostupné
zahraniční zastoupeni.
Sociální média.

Projekty partnerství mezi DS a klíčovými marketingovými partnery
(soukromé i veřejné subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat
vnímáni značky destinace (např. realizace workshopů).
Výše uvedený přehled podporovaných aktivit uvádí přiklady. Konečné slovo ohledně uznatelnoští

Marketingové partnerství (7)

a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mit hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Uznatelné
mohou být I další výše neuvedené aktivity, které budou mlt 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 územi pod ochranou Natura 2000 a zvláště chráněných
územi (ZCHŮ mj. zajišťuji v souladu s vnitrostátními předpisy legislativní ochranu EVL° 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:
■

7 Technika výzkumu trhu, kvality služeb, péče o zákazníky pomoci speciálně vyškolených pozorovatelů, kteří
navenek hraji roli běžného zákazníka a přitom monitoruji a hodnotí úroveň firmy 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 / certifikované mistni,
oblastní a krajské destinačni společnosti, připadně krajské odděleni cestovního mchu.
Podmínkou předloženi projektu je splněni registrace a následné certifikace na MMR.
Registrace bude spuštěna v roce 2016. Podmínkou registrace bude doloženi strategických

8 Evropsky významná lokalita (dále jen ,EVL“).
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dokumentů a předloženi dokladu o certifikaci krajské OS v rámci CSKS případné dokladu
prokazujícího vstupu žadatele do CSKS (poznámka: zápoleni do ČSKS se netýká krčských
oddělaní cestovního tuchu)
Certifikace bude spuštěna nejdříve od roku 2018. Spuštěni certifikace bude předcházet
dokončeni metodik, jejichž implementace bude podmínkou pro uděleni oertiflkace.
Na posuzováni podmínek certifikace se bude podílet I agentura CzechTourfem.
MMR dlouhodobé usiluje o provázanost a srovnatelnost certifikačnlch schémat pro oblast
kvality cestovního ruchu. Z tohoto důvodu musi být podpora regionálních produktů realizovánu
ve spolupráci s Asociaci regionálních značek, případné koordinátorem značky v regionu.
U projektů zamířených na mapováni přístupnosti pro hendikepované, respektive tvorbu
produktů pro hendikepované návštěvníky (přístupnost objektů, prostředků hromadné dopravy
Ipsrků, zahrad a stezek) využití Metodiky přístupnosti Pražská organizace vozíčkářů
a Pracovní skupiny pro Jednotnou metodiku mapováni přístupnosti staveb:
o hitpy/www.preabHrierv . . .v.,-; o,irm iírrc.voMť-ncíixIfcn.
Realizace projektů max. 2 roky (N+l), nejdále však do 12,'IC18 pro vyzvu roku 2017.
Poskytováni relevantních získaných dal MMR (např. o návštěvnosti).
V oblasti vzděláváni místních průvodců bude uvedena podmínka nastaveni vzdělávání
průvodců ve spolupráci s Asociaci průvodců.
V případě využit cizojazyčných mutaci v rámci zpracováni výstupů projektu, případně
propagace projektu by jazykové mutace měly vycházet z převažu|Ici struktury návštěvnosti
regionu (např. TOP 5 přenocováni v regionu /kraji).
U projektů udržltelnoi*6 3 - 5 lot (tj- 38 - 80 městců) v závislosti na strukturu a rozsah
podpořená investice, případně dle podmínek využití kategorie GBER (konkrétní doba
udržitelnosti bude stanovena v Rozhodnuli o poskytnuli dotace).
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Podporo Je poskytována formou systémové dotace (dále jen dotace) na realizací vybraných akci.
Na podporu není právní nárok. Zamítnuti je konečné. Dotace ja přísně účelová a její čerpáni je vázáno
jen na financováni akce, na kterou byla poskytnuta. PfenánI dotace vdaném rozpočtovém roce
nezakládá právní nárok ná poskytnuti dotace v dalěieh Mech. Dotaci lze vyčerpal I před
profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
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Podprogram a veřejná podpora

Vymezeni programu ve vztahu k veřejné podpoře:
Princip veřejné podpory:
•

•

■
■

•

Forma a výše dotace, finanční rozsah akce

Zásady pro žadatele
Národní program podpory GR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu

•

Podpora poskytnutá v rámci Programu primárně nezakládá veřejnou podporu (nenaplňuje
všechny 4 znaky veřejné podpory).
Projekty, u kterých nelze prokázat, že nezakládají veřejnou podporo, nebo lze předpokládat
ekonomické využiti výstupu, bude podpora poskytnuta na principu .de m<nimis“, případně
svyužitím .nové blokové výjimky /NBVf (Nařízeni Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června Z014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašuji určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.). Režim opatřeni veřejně podpory v oblasti
NBV bude nahlášen jako .program*.
U projektů, která budou mit dopad na jednu podporovanou aktivitu, bude režim veřejné
podpory vybrán dle charakteru daná aktivity. V připadá, že projekt bude mít dopad na více
podporovaných aktivit a nebude možná definovat Jeden zastřešující režim veřejná podpory,
bude podpora poskytnuta dle pravidla de mlnimls. Bude na žadateli, aby zvážil, zda upraví
záměr projektu (např. vyjme některou z plánovaných aktivit), aby naplnil podmínky některé
žňových blokových výjimek nebo sa rozhoď, že bude projekt realizovat v plném rozsahu
v režimu de mlnlmla.
Součásti výzvy budou Informační materiály k jednotlivým možným principům veřejné podpory
vtBtná definovaných patkninak pro Jejich využiti.
Zvoleni vhodného režimu1 veřejné podpory je v odpovědnost) žadatele, respektive příjemce
podpory. Scučéati žádosti o dotaci bude i příloha, ve které žadatel popiše odůvodněni
vybraného režimu vefajné podpory.
V případě úspěšného splněni hodnoceni formálních náležitosti, přijatelnosti, kvality projektu
a poskytnuli dotace bude podpora pňjemd zaevldována do relevantního registru veřejné
podpory (registr de mlnimls, případně přehledu poskytnutých NBV).
Upozorněni: v případě využiti Jakáhokoi výše uváděného režimu vefajné podpory může
dotace činil maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. V případě využiti
blokových výjimek bude max. výšs dotace stanovena v návaznosti na danou kategorii podpory
dle GBER, avšak max. SO %.

Finanční rozsah akce

1.9.1

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

V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude
kompatibilní s pravidlem da mlnimls.

■

Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 280 000 Kč.

■

Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč.

Projekt Je samostatný celek. Celkové náklady I výdaje projektu ae rovnají celkovým uznatelným
výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmi být zahrnuty neuznatslné náklady /
výdaje.
Uznatelné J způsobilé náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádostk Práce
na projektu či činnosti nesmi být zahájeny před podáním písemná žádosti o podporu’"-

Deminimis

Podpora da mlnimls (nebo láká podpora malého rozsahu) není považována za veřejnou podporu,
protoŽB nenaplňuje znaky definice veřejná podpory - neovlivňuje obchod a nenarušuje hospodářskou
soutěž mezi členskými stély Evropská unie.
Předpisy
Nařízeni Komise (EU) č. 1407/2D13 za Ais 1B. prosince 2013 o použili článků 107 a 108 Smlouvy
ofungovéní Evropské unie na podporu ds ivínimis. zveřejněné v Úředním věstníku EU L 352/1
dne 24.12. 2013.

Výše dotace
Výše dotace tvoři maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akca,
zbytek IvoFr vlastni zdroje žadatele.
V připadá využiti blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou
kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 %.

9 Udržitelnost - dona, po kterou musí příjemce dotace udržet výslechy projektu. K udrženi výsledků projektu
se příjemce podpory zavazuje v Rozhoduji! o poskytnuti dotaoe rasp. Podminkáoh čerpáni oolsco. Hlavni
výstupy projektu musí být udrženy v nszmčnčná / uživatslné podobá po dobu Iři - pěti let od dne ukončeni
realizace akce. Naplňováni a udrženi hodnot výstupů může být předmětem kontrol. Pii nesplněni povinnosti
udržitelnosti může být žadatel vyzván K vráceni dotace nebo její éásb.
" Zahájeni prací viz definice čl 2 odst 23 Naíízenf komise č. 851/2014 (déle Jen .GBER*).
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Jednomu podnikateli nesmi být za Jakákolv til po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora
přesahující v součtu částku 290 OOP EUR, v připadá podpory podnikatele podnikajícího v odvětvi
silniční dopravy 100 000 EUR. Přihlíží se rovněž k podporám de mínimis získaným podnikateli
spojenými s příjemcem podpory (článek 3 Nařízeni Komise č 1407/2013). Výše maximální podpory
se uplatni nezávisle na formě podpory nebo JsJIm sledovaném cli a nezávisle na tom, zda Je podpora
poskytnuta čisnským státem zřela nebo částečně financována ze zdrojů EU. Nová podpora
de mlnimls může být poskytnula teprve po přezkoumáni, zda celková výše podpory de mlnimls, kterou
příjemce obdržel v rozhodném obdobi daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových
tet, nepřesáhne výše uvedené limity. Pokud příjemce během rozhodného obdobi 15 let takovou
podporo získal musi být při poskytnuti nová podpory de mlnimls zachován strop v« výši
290 000 8. Do celkového limitu podpor de mlnimls se nezapočítávají jná druhy podpor.11
11 Správce Programu však může stanovit reSm 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.
1.9.2

Novů bloková výjimka

Nová bloková výjimka byla přijata formou nařízeni Evropské komise s přímou aplikovatelnosti
v členských státech EU (nařízeni čislo 651/2014). Nová bloková výjimka (dále jen „NBV") byla přijata
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 JeJI aplikaci. Obecné musi být
naplněny vždy, zvláštní 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 musi 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 odvijí 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 MapS 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 6. 17
kategorie je max. 20 % / rámci čl. 16 až 20 je 50%.

3.

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

4.

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%

6.

Veřejná podpora na sportovní a multifunkčnl 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 náklady12 a provozním ziskem z investice, avšak pro daný
program nesmi výše podpory přesáhnout max. 50 % z celkových uznatelných výdajů
akce13.
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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 případě 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 omezeni max. intenzity na 50 % celkových uznatelných výdajů akce platí zde podmínka programu,
u článku 56 a 57 Je max. výše podpory stanovena rozdílem mezí 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 pódii dotace než 50 %, obdrž!
dotaci pouze do výše max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce. V případě, že dle využitého
režimu GBER má žadatel nárok na nižší podlí alokace než uvedených 50 %, obdrží výši dotace dle
podmínek GBER, zvyšuje se mu tak podlí vlastního spolufinancováni.
Doplňující Informace ke kategoriím NBV aplikovaným v rámci Programu viz samostatná příloha
zásad.
Aktuální Informace k veřejné podpoře (de minimis, nové blokové výjimky, a další) naleznete
na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
hltí ://www.uohs.cz/cs/vereina-i'odi>ora.html
V připadá využití 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 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, 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 rozumi den zahájení plněni uvedený v platné dodavatelsko
odběratelské smlouvě podepsané smluvními stranami.

•

Dokončením realizace akce se rozumi protokol o předáni/převzeti díla podepsaný všemi
smluvními stranami. U stavebních akci nabiti 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 rozumí 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.
Příjemce dotace je povinen užívat majetek pořízený s přispěním dotace a zajistit udržltelnost
vytvořeného díla minimálně 3 - 5 let od data ukončení realizace akce stanoveného
v Rozhodnutí o poskytnuti dotace.

1.11 Uznatelné výdaje
12 Způsobilé náklady dle nařízení o blokových výjimkách (651/2014): článek 56 Investiční podpora na místní

infrastrukturu, odstavec 5 .Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku.'.
13 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 rozdíl mezi
způsobilými náklady a provozním ziskem z investice bude větší než 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
pak žadatel obdrží podporu ve výši max 50 % z celkových uznatelných výdajů akce.
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Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je Jejich přímá souvislost s předloženou akci a čili
programu. Příjemce dotace musí prokázat nutnost každého jednotlivého vynaloženého výdaje
pro realizaci akce. Uznatelnými budou ty výdaje, které vzniknou po dni vydání Rozhodnuti
ministra/yně pro mistni rozvoj o návrhu dotaci v rámci dotačního programu.
Daň z přidané hodnoty (dále Jen DPH) není uznatelným nákladem pro její plátce.
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Plátce DPH (úíasínlk Programu, který může uplatnil od| >6e| DPH na vstupu) uvádí částky v rozpočtu
akce a formulářích ISPROFIN bez DPH. Neplátd DPH uvádí částky v rozpočtu a formulářích
ISPROFIN včetně daně z přidané hodnoty.
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■

NPPCRR 2017 - 1. výzva

•

název podprogramu

-

úplný názevžadatele

•

název akce / projektu

Mezi neuznatelně náklady akce patři provozní náklady iadatels [mzdové náklady, pojištěni,
odměny, provfza, poradenství, cestovná, pohoštěni apod.), projektová dokumentace, stavební

•

pořadové číslo žádosti (vygenerováno vet Žádost)}

dozor, správa wsbu, nákup pozemků, popř. cfalíl dle charakteru akce z rozhodnuti správce
Programu.

•

Kraj ČR za který Je žádost podána 1 kraj realizace

■

-NEOTVÍRATIir_________________________________

Uznatelné / způsobilé náklady nesmi vzniknout před podáním projektově žádosti, Práce
na projektu ČI činnosti nesmi být zahájeny před podáním písemná žádosti o podporu4*.

Zálohy na provedeni prací a dodávek ae dodavatslům podpořených akci v rámci Programu
neposkytuji.
V námel Programu nabudou podporovány aktivity, které jsou podporovány prostřednictvím operačních
programů spolufinancovaných EU. Žadatel v rámci čestného prohlášen! potvrdí, že aktivity projektu,
respektive výdaje nejsou součástí jiného projektu realizovaného žadatelem._________________________
Marketingové výstupy z akca. která byla podpořena dotaci (propagační materiály, apod.), nesmi
Soužit ke komerčním účelům, Ij. jsou .neprodejné*.

Žádosti lze předkládat osobní do podatelny MMR nebo posílat poštou. Příjem žádosti probíhá
v pracovní dny od 8:00 - do 16:00 hod., od z. 10.2016 do 06.01.2017 do 16.00 hod. Žádosti, které
budou doručeny později, nabudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele

(platí I pro žádosti zasílaná poitou).
Orientační harmonogram výzvy
Výzva

xx.x.2016- 06.01.2017

Výzva - příjem žádosti na podatelně

01.12.2016 - 06.01.2017(16:00 hod)

V připadá využiti režimu blokových výjimek musí být uznatelné náklady v souladu s obecnými
I zvláštními podmínkami pro využití Jednotlivých kategorii blokových výjimek dle nařízeni.

Registrace a hodnocení žádosti

06.01.2017-15.04.2017

.Druhá vlna"

duben - červenec 2017

2. Žádost o poskytnuti dotace a harmonogram výzvy

Podepisováni Rozhodnuti o poskytnul! dotace
(smluv)

od května 2017

Předložení faktur k proplácení aerace

max. 25.11.2017

Bližší podrobnosti k uznatelným a neuznatelným výdajů viz příloha Zátad č. 2: Příklady
uznatelných a nauznatelných výdajů.

2.1

Náležitosti žádosti o poskytnuti dotace

Žádost je nutno předložit vé všech níže požadovaných formách:
1)
2)

v tištěná (formulář Žádosti včetně pfiloh) v jednom para (originál)
elektronicky formulář Žádosti včetně příloh - každá Jednotlivá příloha a dokument maz. velikost
SMb.
elektronicky na CD nebo DVD

3)

Elektronický formulář Žádosti je umístěn na internetové adrese: hBp:/ňvww3.mmr.c2/zad. Žadatel
o dotaci vyplní nejprve elektronický rormulář Žádosti, nahraje povinné pfflohy 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.

Průběžná zpráva, resp. ZávSreOié vyhodnoceni
akce

leden 2018

Závěrečné vyhodnoceni akca

do 31.1.2019 (max.)

23

Konzultace

Kontaktním místem, kam jo možno adresovat dotazy, Je odbor cestovního ruchu na adrese:
NaPHkopš3,11015 Praha 1.

Výčet povinných příloh je uveden na konci těchto Zásad pro žadatele kapitola 13.
Vlastni

obálka/krsblcs

se žádosti

musí

obsahovat

Žádost

včetně

povinných

pňloh

v 1 vyhotoveni (originál) v nerozeblratelnSm provedení (knižní, kroužková, spirálová nebo
tepelná vazbajaalektrontckou verzi na přiloženém CD nebo DVD.

Poznámka; žádosti anijiná dokumantaca sa žadatelům nevrací1*.
2.2

Žadatelé mohou klást avé dotazy nejpozdějl do 22.12.2016.

Termín, místo a způsob podání žád *ti

Vlastni obálkařkrablce mueí být řádně zalepena (zabalena, svázána) s přelepenfm spoje samolepkou
s podpisem, případně i razítkem žadatele přes spoj. Na sbélta niusí oýt uvedeno:
adresa v následující podobě:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor cestovního ruchu
Odděleni administrace národních programů v CR
Staroměstské náměstí 9
110 15 Praha 1

™ Zahájeni prací viz definice fl. 2 odst. 23 Nařízeni komise č. 651/2014 (dál* jen .GBER*).
10 V odůvodněných případech může být udělena výjimka na máčeni projektové dokumentace (samostatná
příloha).
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3, Hodnoceni a výbér akcí
3.1 Hodnocení předložených akci
Hodnoceni projektů bude předcházel tzv. nultá fáz* hodnoceni, respektive získán! stanoviska14 kraje
vydávaného předsedou Pracovní skupiny'1 RSK14 pro cestovní ruch (stanoviska budou vypracována
jednotlivými členy PS a finální stanovisko podeptše předseda PS). V procesu vydáni stanoviska
se bude posuzovat soulad předloženého projektu se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami
v ohlaeti cestovního ruchu daného kraje

10 Natýhá se oWsíti podpory: podpora nadrogmírintai aktivit, rozvoj ^Hodnl s doprovodné Infrastruktury CR.

17 Pra&ovn! skupina (tiéis íeKé „PS*}.
18 Rogi on Ěiní stála korferefica (dáiejen .RSK1).
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Popis procesu získáni stanoviska: Po ukončeni přijmu žádosti na MMR. dojde k roztříděni projektů
dle místa realizace (dle jednotlivých krajů). Následné budou projekty, respektive přílohy projektu
„shrnuti projektu a popis vazby projektu na kraj" v elektronické podobě zaslány na sekretariáty RSK
k vydáni stanoviska kraje. Následné sekretariáty RSK zašlou na MMR vydaná stanoviska, případně
přehled projektů, kterým stanovisko nebylo vydáno s odůvodnénim.
Projekty, které obdrž! stanovisko, budou zařazeny do další fáze hodnoceni. Projekty, které stanovisko
neobdrží, budou z další fáze hodnoceni vyřazeny.
Hodnoceni předložených akci bude probihat 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 čili 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,a).

•

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. 393/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
uživánl staveb.20 (v případě, že je projekt cilený na osoby s hendikepem) (pro stavební účely),

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR
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■

Je prokázáno finanční zdraví žadatele, (žadatel podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO,

•

Je doloženo kladné vy|ádřenl 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.

PO).

Výše uvedená kritéria budou hodnocena odpověďmi ano - splněno/ne - nesplněno. Nesplněni těchto
kritérii (byf jen Jednoho z nich) má za následek vyloučeni akce z další 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 žádostí 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 mlt 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.

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 cestovni meh
(u dotačního titulu „Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni*19
).

Kritéria pro hodnoceni formálních náležitostí:
■

Žádost

včetně

příloh

byla

podána

v tištěné

formě

v jednom

vyhotoveni

(originál)

a na CD/DVD.
•

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

■

Jsou doloženy všechny povinné přílohy.

•

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

•

Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele.

•

Žadatel splňuje charakter příjemce dotace u příslušného podprogramu.

•

Akce bude realizována na územi České republiky.

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

Hodnotíc! kritéria akce

5
-

max. 8 bodů

Je řešená problematika popsána jasně,
srozumitelně a správně?
Řešená problematika má vazbu na cíle

3
2

programu?

1.3. Kvalita navrženého řešeni

1.4 Komplexnost předloženého
projektu

max. 15
bodů

max. 57
bodů

1. Kvalita akce

1.2. Čile projektu

max. 21
bodů

2. Finanční a ekonomické
hodnoceni projektu
2.1 Finančni rozvaha projektu

1.1. Význam řešené problematiky
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I MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
I ROZVOJ CR

max. 11
bodů

max. 8 bodů

max. 27
bodů

Závažnost řešené problematiky v kontextu
problémů a podmínek v destinaci?

3

Jsou cíle reálné, dosažitelné a odpovídají
situaci v destinaci?

3

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

3

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

3

Je cil kvantifikován a měřitelný?

2

Kvalita zpracováni projektu?

4

Využíváni inovativnfch postupů?

2

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

2

V navrhovaném řešeni 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

Je předložený rozpočet přiměřený
obsahové náplni a rozsahu projektu?

5

Je předložený rozpočet projektu
přehledný a dostatečné podrobný?

5

Je předložený rozpočet projektu
srozumitelný a obsahuje věcnou
správnost?

5

2.2 Finančni rozvaha marketingu
výstupů projektu

max. 3 body

Je předložen a naplánován dostatečně
podrobný rozpočet marketingu projektu?

3

2.3 Socioekonomická pňnosnost
projektu

max. 3 boay

je prokázána socioekonomická
přínosnost projektu?

3
max. 4 body

3. Jaké Je období využitelnosti
realizovaného záměru
3.1 Specifikace obdobi využitelnosti
projektu (mimosezéna, sezóna, po
celý rok)

max. 4 body

Jak projekt působ! na eliminaci
sezónnosti?

max. 12
bodů

4. Horizontální kritéria projektu
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 příležitostí

I

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

5

Je každá aktivita logicky zdůvodněna?

5

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, případné 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. Specifické 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

max. 6 bodů

max. 6 body

Pňspívá projekt k ekologicky šetrnému
rozvoji?

2

Piispívá projekt k posilováni kulturně
sociální identity?

2

Přispívá projekt ke zvyšováni ekonomické
prosperity?

2

Výstupy projektu jsou nediskriminační?

1

Výstupy projektu zajišťuji princip rovných
příležitostí?

1

Podporuje projekt specifické cilové
skupiny, zejména hendikepované
návštěvníky?

4

max. 3 body
max. 3 body

Je projekt realizován v regionu s definicí
Hospodářsky problémového regionu?

3

Max. 5 bodů

Projekt má vazbu na region a strategické
dokumenty, respektive rozvojové priority
kraje.

Max. 3 body

Realizovaný projekt má vazbu na region a
strategické dokumenty, respektive rozvojové
priority kraje.

3

Projekt má vazbu na národní strategické
dokumenty pro oblast cestovního ruchu.

Max. 2 body

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).

2

Celkem
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bodů

3.3 Výběr akcí
Projekty budou hodnoceny dvěma externími hodnotiteli vybranými z extern! databáze hodnotitelů
MMR.
Hodnoceni kvality akce bude provedeno dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledek hodnoceni bude
stanoven průměrem výsledků hodnoceni od obou hodnotitelů.
V připadá 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 ohodnoceni akci 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 mistni rozvoj akce vhodné k obdrženi
dotace, seznam náhradních akcí a předlož! seznam akci navržených k vyřazeni. Ministr/yně pro mistni
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 doplněni
žádosti o doklady tzv. druhé vlny. Doklady tzv. druhé vlny budou muset být správci Programu
předloženy vjím stanoveném terminu.
Obdobně bude zaslán dopis i neúspěšným žadatelům se sdělením, že jejich akce nebyla doporučena
k přiděleni dotace, popř. že byla vyřazena z důvodu formální nepřijatelnosti.

4. Hodnoceni 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.
Přehled parametrů programu:

Počet podpořených webových portálů
Počet podpořených produktů / počet inovovaných a počet nově
vytvořených roduktů cestovního ruch”
Počet marketingových aktivit na podporu nabídky produktů od lokálních
producentů
Počet akci realizovaných na podporo a propagaci produktů cestovního
ruchu včetně lokálních produktů
Počet realizovaných komplexních kampaní

počet
počet
počet
počet
počet

Počet nově uzavřených partnerských smluv

počet

Počet podpořených kooperativních marketingových aktivit

počet

min. 25 webových
portálů
min. 30 produktů
min. 15
marketingových aktivit
min. 40 akcí
min. 150 komplexních
kampani
min. 47 partnerských
smluv
min. 25 kooperativních
marketingových aktivit
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min. 30 strategických
dokumentů a
dopadových studii
min. 15
Počet realizovaných výběrových šetřeni / výzkumů.
počet
marketingových
šetřeni
min. 25 podpořených
počet
Počet podpořených značek destinaci.
značek destinací
min. 30 nových /
Počet nových / udržených pracovních mist**
udržených pracovních
počet
mist
* Bude sledováno před zahájením před zahájením realizace projektu (návštěvnost webu před modernizaci /
rozšířením) a po dokončeni 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 příjemce podpory).
Počet podpořených strategických dokumentů a dopadových studii

počet

Žadatel musí povinně zvolit min. jeden parametr programu relevantní k zaměřeni projektu.
Žadatel musi povinně zvolit min. Jeden parametr projektu relevantní k zaměřeni projektu. Přehled
parametrů na úrovni projektu viz samostatná příloha.
U relevantních projektů bude přijemce 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.
5.1

Rozhodné dokumenty a financováni akce
Registrace akce

Pro akce vybraných uchazečů, které budou rozhodnutím ministra/yně navrženy k přiděleni dotace,
bude správcem Programu v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2008 Sb. o účasti státního rozpočtu
na financováni programů reprodukce majetku ve zněni 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 akce21. Žadatelé, ktefi obdrží 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 případě, kdy je potřeba z opodstatněných důvodů provést změnu v projektovém záměro v době před
vystavením Rozhodnuti o poskytnuti dotace má žadatel o dotaci povinnost uvažovanou změnu
konzultovat se správcem Programu. Změny podléhají schváleni správcem Programu. Výběrové řízeni
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 záměro) nesmi být překročeny (v opodstatněných případech pouze se souhlasem
správce Programu).
5.2

Rozhodnuti o poskytnutí dotace

Rozhodnuti o poskytnuli dotace (dále Jen .Rozhodnuti") bude vyslaveno příjemci dotace v souladu
s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., po kontrole zaslaných doplňujících dokladů. Ze strany přijemce
dotace pak dojde k podpisu závazných Podmínek čerpáni dotace, které jsou nedílnou součásti
Rozhodnuli. Rozhodnuti obsahuje schválenou výši dotace, celkové náklady akce, závazné ukazatele
akce (projektované parametry), harmonogram a podmínky.
Pň realizaci podpořené akce je přijemce dotace povinen profinancovat pódii vlastních zdrojů, který
je stanoven v Rozhodnuti o poskytnuti dotace v řádku .Vlastni zdroje účastníka programu".
Profinancováním se rozumi to, že příslušná částka bude dodavatelem vyfakturována a příjemcem
dotace dodavateli uhrazena. Dotaci lze vyčerpat I před profinancováním vlastních zdrojů žadatele.
Plátce DPH plati celou DPH vždy z vlastních zdrojů.

21 Dala v nám obsažená charakterizuji akci tak, Jak byla předložena v žádostí (možná technická úprava správcem Programu),
a výši navržené dotace.
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Údaje v Rozhodnuti Jsou závazné. Dojde-li v průběhu realizace akce z vážných důvodů
ke změně původně schválených parametrů akce, terminů a financi uvedených v Rozhodnuti,
pHjemce 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 zdůvodněni. Změna Rozhodnuti
může být vystavena jen v případě, že byla správci Programu žádost o změnu doručena
v průběhu původně schváleného terminu realizace akce. Připadnou změnu schváleného
rozpočtu akce Je možné provést pouze v průběhu roku, kterého se navrhovaná změna
v rozpočtu týká._____________________

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 rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, Jejímž předmětem je poskytování jiných činnosti,
než uvedených v odstavci 3.
Veřejnou zakázkou na stavební práce Je veřejná zakázka, jejímž předmětem je

Přijemce dotace Je zároveň povinen nahlásit a požádat o schváleni správce Programu
i v případě Jakýchkoliv dalších změn a úprav dotované akce.
Upozorněni: Oznámeni o nastalých změnách a žádost o změnu Rozhodnuti nelze nahradit uvedením
odchylek (skutečnost X Rozhodnuti) v Závěrečném vyhodnoceni akce.
5.3

Čerpání dotace

Čerpáni dotace bude probíhat v průběhu realizace akce v roce poskytnuti dotace na základě
vystaveného Pokynu k platbě. Financováni Programu bude probíhat prostřednictvím ČNB.
Přijemce dotace - obec: Finanční prostředky poskytnuté formou dotace budou čerpány a musi být
evidovány v příslušném roce odděleně, pod určeným účelovým znakem (UZ) uvedeným
na Rozhodnuti o poskytnuti dotace.
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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)

zhotovení stavby, nebo

c)

poskytnutí 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 plněni 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 odpovídajíc! požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž
za odpovídajíc! požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.
Druhy veřejných zakázek v programu

Celá akce musi 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 musi 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 financováni programu neni dovoleno.

Zakázka malé hodnoty č. I

100.000 - 999.999 Kč bez DPH

Poslední faktura k proplaceni dotace musi být správci Programu zaslána dle pokynu, který
přijemce dotace obdrži po vydáni Rozhodnuti (předpoklad 25.11.2016).

Zakázka malé hodnoty č. II

1.000.000 - 1.999.999 Kč bez DPH - dodávky a služby

5.4

Podlimitnf

2.000.000 - 5.706.000 Kč bez DPH - dodávky a služby

Financování dotované akce

1.000.000 - 5.999.999 Kč bez DPH - stavby

6 základních pravidel:
1)

nejsou dovoleny zálohové faktury a platby,

2)

platba pouze bankovním převodem přes účet22 určený pro financováni akce,

3)

platby pouze v Kč,

6.000.000 - 142.668.000 Kč bez DPH - stavby
5 706 000 - XX Kč bez DPH - dodávky a služby

Nadlimitní
Typy zadavatelů

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

4) je-li přijemce dotace plátcem DPH, nesmi DPH hradit z dotace,
5) dotace musi být čerpána v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (investiční,
neinvestiční bilance),
6)

B.

dodrženi bilance dle Rozhodnuti o poskytnutí dotace (plati i pro vlastni zdroje).

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

Druhy zadáváni veřejných zakázek dle typu zadavatelů
Druh VZ

6. Zadávací / výběrová řízaní
V táto kapitole je uvedeno vymezeni zakázek realizovaných v rámci zadávacích řízení (realizovaných
dle ZZVZ23) a v rámci výběrových řízeni (realizovaných dle interního metodického pokynu24).
Metodický pokyn pro zadávací a výběrová řizenl je v přileze Zásad č. 7.

1.

Přímá objednávka

Zadavatel je povinen pfi zadáváni zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházeni,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.

2.

Zakázka malé hodnoty č. I

3.

Zakázka malé hodnoty č. II

4.

Podlimitní

22 Všichni příjemci datace mimo obce a kraje (podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, atd.) musi mlt samostatný účet
pro účely dotace - dotační i vlastni prostředky.
23 Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále Jen .ZZVZ").
24 Podrobněji viz Metodický pokyn zadáváni zakázek v rámci NPPCRR pro období 2016-2020.
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A.

Nejsou zadavatelé ze
zákona

B. Zadavatelé ze zákona

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle metodiky

Dle ZZVZ
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5.

Nadlimitní

2.

•

Přímé objednávka musí být oboustranné potvrzená.

■

Musi být uveden účet - bankovní spojeni dodavatele.

■

Musí mlt 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.

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, NKŮ, MF, ŮOHS, případně i Policii ČR, a dalšími oprávněnými

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

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

■
3.

4.

7. Kontrola

Dle ZZVZ

Kontrolní činnost poskytovatele dotace a její vymezeni 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 finančni 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
veřejnosprávnlch kontrol.

6.1
1.

Dle ZZVZ
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U zakázky, která nedosahuje hodnoty t .000.000 Kč bez DPH je zadavatel povinen oslovit
min. 3 potenciální uchazeče (musi se jednat o uchazeče, kteři jsou schopni dodat požadované
plněni).
Lhůta pro předkládání nabídek musi být min. 10 pracovních dni.

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

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

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)

•

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

•

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

8. Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce /
Zpráva o udržitelnosti akce
Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci 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 vyhodnoceni akce sloučit a předložit
pouze Závěrečné vyhodnoceni akce. Žádná za zpráv nenahrazuje žádost o změnu Rozhodnutí.

Podlimitni veřejná zakázka (A. nezadavatelé)

8.1

■

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

•

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

Průběžná zpráva o realizaci akce (dále jen .Průběžná zpráva") se vztahuje k roku, ve kterém bylo
rozhodnuto o přidělení dotace ze státního rozpočtu. Příjemce dotace zašle správci Programu
Průběžnou zprávu nejpozdějl do konce ledna roku následujícího po roce přiznáni 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 plněni, dosaženi
projektovaných parametrů s konkrétními výsledky apod.), výhled realizace v roce 2016, případně
fotodokumentaci.

■

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

Předběžný výčet požadovaných dokladů:
•

6.2

Doklady k výběrovému / zadávacímu řízení předkládané správci programu

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

Průběžná zpráva o realizaci dotované 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 realizaci,

Přílohy průběžné zprávy o realizaci akce:
■

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

•

Doklady financováni akce -

1.

Formulář se základními údaji o zvoleném řízení.

2.

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

■

Doklady o dokončenl/pfedáni díla,

3.

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

■

Formulář Vyúčtování a finanční vypořádáni prostředků státního rozpočtu na financování
akce,

•

Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plněni v případě, 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.
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Předběžný výčet požadovaných dokladů:

Výše uvedený výčet muže být dře potřeby doplněn.

8.2

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

•

Závéřečné vyhodnocení akce

Zpráv* o udržitelnosti akce (formulář Zpráva o udržitelnosti akce) - obsahuje: údaje o akci,
údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy, finanční údaje o akci, parametry akce, věcnou část zprávy
- údaje dle relevantností ve vztahu k akd (popis zajištění udržitelnosti, zhodnocení přínosů,
využitelnost výstupů, statistické údaje), přehled kontrol na místě včetně výsledků.

Příjemce dotace předkládá správci Programu Závěrečné vyhodnocení akce, Vyhodnocení bude
obsahovat doklady poskytující informace o plnérri závazných ukazatelů stanovaných v Rozhodnuti,
Podmínkách i vlastní žádosti (tj. současný stav akce. termíny plnění, dosažení projektovaných
parametrů s konkrétními výsledky apod.) a fotodokumentaci Zpráva podává informaci o aká Jako

•

přílohy Zprávy o udržítelnoiti: např. fotodokumentace.

celku -odzačátku at do ukončení.

9. Zmény v rozpočtu a změny závazných parametrů schválené akce

Předběžný výčst požadovaných dokumentů:

•

Zpráva o průběhu realizace dotované akca (formulář Závěrečné vyhodnocení akce) obsahuje: údaje o akci, údaje o příjemci a zhotoviteli ZVA, finanční údaje, parametry
akce, poptá na olizované částí, poptá zajištěni marketingu, pop/s problémů}.

Přílohy Zprávy o průběhu realizace dotované akce:

■

Souplaka dokladů o dodržanl podmínek čerpání proatfedku ze státního rozpočtu v roce
2016 a vynaložení vlastních prostředků ne danou akci,

•

Doklady financován! akce - prošlé kopie všech faktur včetně příloh a výpisů z účtu.

•

Doklady o dokortčení/pfadánf díla,

■

Fomtolář Vyúčtovánt a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu - pouze v případě
spojeníPZ a ZVA,

•

Aktualizovaný Zjednodušený formulář ED$J1$PROFlhl - dosažené hodnoty parametrů,
finanční bilance a údaje o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí,

•

Potvrzení o provedeni vinkulace pofistného plnění - 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.

•

(Formuláře).

počtu vytvořených či zachovaných pracovních míst ve spojitostí s realizovanou akcí
a v návaznosti na udržitelnost projektu,

k vyhlášce Č. 560/2009 Sb.) v písemné formě včatně řádného zdůvodnění. Změnu můře příjemce
dotace provést až po obdržení kladného písemného vyjádfení od správce Programu. Žádosti o změnu
Rozhodhutí může být vyhověno jen v případě, ie byla správci Programu doručena v proběhu původně
schváleného termínu realizace akce v dostatečném předstihu před termínem ukončení akce.
Připadnou změnu schváleného rozpočtu akce Je možné provést pouze v průběhu roku, kterého
se navrhovaná změna v rozpočtu týká.
Přiklad č. 1: Nelze akceptoval žádost o změnu Rozhodnutí, která byla správci Programu doručena
v listopadu 2017, pňčemž akce máta být dle závazných parametrů akce uvedených v Rozhodnuli
dokončena do konce zář 2017.
Pflkiad &. 2: Žádost o změnu Rozhodnutí - rozpočtu akce v roce 2016 - nebude správcem Programu
akceptována v případě, že budo doručena až v roce 2017.
Upozorněni Oznámení o nastalých změnách a žád09f o změnu Rozhodnutí nelze nahradit uvedením
odchylek (skutečnost X Rozhodnutí) v Průběžné zprávě nebo Závěrečném vyhodnocení akce.

Zpráva o

10.

■

u suv&cnich akcí doklady, Které účastníka programu opravňují stávců užívat podle
zvláštního právního předpisu,

■

Fotodokumentace, ze které je patrné splnění podmínek publicity včetně kopie souhlasu
odboru komunikace MMR ČR o souladu publicity akca s vizuální identitou MMR CR (schválení

Výstupy akce (např. Kampaně, eventy, informační panely, propagační materiály aid.), které byly
pořízeny, vytvořeny za přispění dotace musí být minimálně po dobu relevantní udritelnosli akce
viditelně a nesmazatelné označeny informaci o přispění veřejných prostředků na jejich pořízení.
Popisky musí obsahovat logo Mlnietorotva pro mlsktí rozvoj ČR a text: že: 9Dopiňte specifikaci věci

použiti loga MMR).

Poznámka: Poskytovatel doteče sl vyhrazuje právo vyuiít fotodokumentaci k propagačním
účelům programu.
Příjemce dotace zašle Závěrečné vyhodnocení akce správci Programu nefpozdějl ve Jhútě
do 1 měsíce od dokončení realizace akce, nejpozději vSak v terminu stanoveném v Rozhodnuti
0 poskytnuti dotace (Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce - ukončeni).

8.3

Dojde-li v průběhu realizace akce ze závažných důvodů ke změně původně schválených parametrů
akce uvedených v Rozhodnutí (rozpočet, projektované parameiry akce, termíny realizace apod.),
přijemce dotace je povinen tuto skutečnost vždy neprodleně oznámit správci Programu. Zároveň
je povinen zaslat žádost o změnu Rozhodnuli včetně nově vyplněných formulářů':S (příloha Č. 2

Zprávy o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti akce (dále Jen ,ZUA') se zpracovává za každý rok povinná minimální
udržitelnosti akce. Příjemce dotace za£le správd Programu ZUA nejpozdějf do konce ledna daného
roku.

Příklad: Maximální termín ukončení realizace akce např. 30. 4. 2017. UdrUtefnosl je stanovena na 3roky
od ukončení malí:ace akce ftj. 3x12 měsků) - do 30. 4. 2020. ZUA bude předkládáno v lednu 2018 za období
1 4. 2017.31. 17. 7017, v lednu 2019 za období 1 1. 2018 - 31. 1 7018, v tedm toto 79 období i. 1 2019 31.12. 2019 e do 31. 1. 2021 za období ml/mélně 1. 1. -30.4. 2020popř. dále.2

Publicita

(název akce, výstup akce}" fcyt(a) poflzůn(a)/ vytvoPen(a) za přispěni prostředků státního rozpočtu
české republiky z programu Ministerstva pro mfslní rozvoj ČR (v odůvodněných případech
se souhlasem správce Programu stačí pouze logo MMR ČR ftl modifikace textu).
Poznámka: Ofídátnt fogo a Logů manuál Jů k dispozici na adresa httoy/www.mmr.cz. Povtill fega
MMR CR včetně uvedeni textu podléhá kcnečnémi^&samnému (akceptováno I •toktronlcké)
schválení odboru komunikace MMR ČR

11.

Účast v dalších programech

Dotace nesmi být kumulována s podporou zjlných místních, regionálních ČI vnitrostátních rozpcĚtů
nebo rozpočtů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů. Zároveň není možné
ne akce realizované v rámci podpořeného projektu čerpat pokora poskytnutou Českou centrálou
cestovního ruchu - CzechTourism.

12.

Sankce za nedodržení podmínek

podprogramu

V případě. Že dotace nebyla použita k účelu, na který byía poskytnuté, případně nebyly dodrženy
rozhodující projektované parametry včetně terminů uvedených v Rozhodnutí nebo příjemce dotace
jednal v rozporu ee Zásadami pro žadatele, nebo Podmínkami podprogramu vystavuje se postihům
podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

2& Postačí Zjednodušený formulář EDSflSPROPIN.
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zákonů (rozpočtová pravidla) ve znání pozdějších předpisů. Neoprávněná použité peněžní prostředky
státního rozpočtu Je příjemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu

2.4.

udržltelnost výsledku akce (popis udržitelnosti, rozsahu udržitelných aktivit a zdrojů
na zajištěni udržitelnosti) Ja II relevantní.

MMR ČR múža podlá § 15 zákona č. 219/2000 Sb.. zahájit řízeni o odlétl dotace, došlo-il po vydáni

25

harmonogram akce o Jednotlivých aktivit

Rozhodnuli ke zjišténl, že uvedené údaje (terminy přípravy a realizace akce, projektované parametry
akce. ukazatele bilance finančničtí potřeb a zdrojů}, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byty
neúplné nebp nepravdivé.

2.6.

stručný marketingový mtk akce

Postihy za porušení rozpočtové kázně budou dále specifikovány v Podmínkách, která jsou nedílnou
součásti Rozhodnuti.

13-

Povinné přílohy k žádosti

Ptncnné pfllohy (dále Jen PP) sa předkládají ve "dvou vlnách”:
První vlna PP Ja nedltnou součásti žádosti. Žádost včetně první vlny PP muai být předložena
v dštěná formě a elektronicky na CD nebo DVD. Ve vyhotoveni musí být mimo projektové
dokumentace všechny PP včetně formuláře Žádosti o poskytnutí dotace v podobě originálu nebo
ověřené kopie.

3.

•

produkt (stručný popis akce)

•

distribuce

•
■
■
■
■
>
■

cena
citové skupiny
propagace
Udě
.baličky služeb'
tvorba programů
partnerství a spolupráce

Mutltpllkačnl efekty akce
3.1.

cileapnnosyak.ce

3.2.

přínosy akca na vytvoření resp. udrženi stálého pracovního místa

PP první vlny Jsou obligatomi24
25 a jejich nedodáni nebo předloženi v jiná než požadované formě

3.3.

popis zaměřeni na cílové skupiny a popis potřeb cílových skupin

a době má 2a následek vyloučeni akce ve fázi hodnoceni formálních náležitostí a hodnocení
přijatelnosti akce. Odbor cestovního ruchu MMR může od žadatele vyžádat doplnění formálních
náležitosti Žádostí ve lhůlě do 5 dnů od doručení tohoto vyžádáni.

3.4.

mUHipllkačnl efekty akce

3 5.

další plán rozvoje akce

4.

Druhá vlna PP se dokládá po obdrženi písemného vyzváni od správce Programu. Druhou sinu
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.
PP druhé vlny jsou obligatomi a jejtcfi nedodáni nebo předloženi v Jiné než požadované formě a době
má za následek vyloučeni akce.

5.

Správce Programu sl vyhrazuje právo k dožédánldalět dokumentace souvisejíc! a akci.
13,1

Povinné přílepy první vlna

Povinné přílohy, které musí být přiloženy k Žádosti (první vha PP):
Formulář žádosti’7 + jednotlivé povinné přílohy dle charakter, žadaleie a akoe + CDIDVD

Zhodnoceni efektivity a kca
4.1.
Parametry programu2*- přehled parametrů viz kapitola 4
4.2.

Parametry na úrovni projektu21 - přěhTed parametrů viz samostatná příloha

4.3.

Parametry - výstupy akca (sledované ukazatele realizované akce)

Finanční plán akce
5.1.

náklady afccé

5.2.

popis návaznosti rozpočtu na aktivity

5.3.

popis zdrojů a způsob financováni

5.4.

plán proběhu financováni akce (cash-fiow)

5.5.

podrobný rozpočet akce

5.6.

popis nákladů rozpočtu (včetně členěni nákladů na podporované aktivity a náklady
na marketing - podrobný položkový rozpočet) včetně Cteněnl na: vlastni prostředky x
prostředky dotace, hmotný a nehmotný majetek. Investiční a neinvestiční majetek

A) Projektový / investiční záměr/víechny právní formy žadatelů/
Žadatel předloží |ako součást Žádosti v podobě povinně přílohy projektový záměr.

6.

1.

socioekonomická prtnosnosl akce (zhodnocení, metoda slovního popisu čl vyčistění
(např. SROI, ROl, CBA)- celková přlnoanost, pffnosnost pro cestovní ruch regionu

Vstupnfanalýza
VI

zdůvodňujíc) potřebnost
pro cestovní ruch

f .2.

stručný popis současného (vstupního) stavu (problému)

1.3.

2.

Zhodnocení socioekonomické přfnosnosb akce
6.1.

Osnova projektového / Investičního záměru

akce,

reálnost

a

cti

akce

a

očekávaný

přinos

7.

9.

stanoveni místa realizace projektu (kraj)

Obdobi využitelnosti výstupů akce
7.1.

specifikace období využlelnoslí

7.2.

využití produktu ke snížení sezčnnosti

Rizika akce

T.4.

vazba projektu na národní strategická dokumenty pru oblast cestovního ruchu

8 1.

1.5.

vazba projektu na region a strategické dokumenty a rozvojové priority kraje

8.2.

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

Komplexnost řečeni akce
2.1

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

2.2.

provázanosti jednotlivých akttvtt

2.3.

komplexnost realizovaná akce

9.

Vliv akce na horizontální témata
9.1.

Popis kladných a negativních vlivů realizace akce (tia jednotlivých aktivit:
■

24 Obligatomi • závazný, povinný.
" Přílohou elektronické žádosti (vygeneruje se před tiskem) ja í čestné prohlášeni které podepisuje zástupce

žadatel.
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k udržitelnému cestovnímu ruchu:
-

jak přispívá akce k ekologicky šetrnému rozvoji

-

Jak přispívá akce k posilováni kulturně sociální identity

28 Vybrat povinné minimálně jeden.
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Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

jak pnspivá akce ke zvyšováni ekonomické prosperity

k naplněni principu rovných příležitosti

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

10. Výběr a odůvodněni režimu veřejné podpory

Pozn.: Projektový záměr musi poskytnout co nejpřesnějši obraz o akci, jejich cílech a výstupech.
Podle typu akce je vhodné dodat i fotografie výchozího stavu £i pohledové nákresy apod. Pří 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 terminech vydávání finančních prostředků při realizaci
s uvedením, zda se jedná o vlastni zdroje či dotaci. Rozpočet je nutné rozdělit na jednotlivé části akce
- položkový rozpočet.
B) Doklad o prokázáni vlastnických vztahů - dle charakteru akce /všechny právní formy
žadatelů/ - u relevantních záměrů.
Dokladem o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů se rozumí výpis z katastru
nemovitosti a snimek katastrální mapy s barevným vyznačením staveb a pozemků. Doklady
musi zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčené 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 pfedmětem zástavy (včetně
bankovní záruky).
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Zásady pro žadatele
Národni program podpory CR v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu
1. výzva 2017

V případě dokládáni dokumentu ve formě Opisu údajů zDAP DPFO/DPPO za daný rok musí
být příloha ve fomně originálu nebo ověřené kopie. Rozvaha a výsledovka případně 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 musí jit o originály nebo ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení,
zřízeni či vytvořeni 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.
Žadatel - podnikatel, fyzická osoba - živnostenský list vztahující se k předmětu akce;
Žadatel - podnikatel, právnická osoba - výpis z veřejného rejstříku a živnostenský list vztahujicí
se k předmětu akce.
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 starši 90 dnů k datu podáni žádosti. Statutárním orgánem podnikatele - fyzické
osoby - je sám žadatel, u obce starosta/tka popř. mistostarosta/tka. Všechny osoby, které jsou
uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku jako statutární orgán, musi předložit výpis z Rejstříku trastů.
Doporučuje se zkontrolovat, zda údaje na výpisu z Obchodního rejstříku odpovídají aktuálnímu stavu.
• výpis z Rejstříku trastů fyzických osob
• výpis z Rejstříku trastů právnické osoby - platí pro všechny možné typy příjemců.

Jiná práva dokládá žadatel v případě, že neni vlastníkem pozemků či budov souvisejících
s realizaci akce. V tomto připadá dokládá výpis z katastru nemovitosti osvědčující „cizí" vlastnictví
a snimek katastrální mapy s řádným vyznačením všech dotčených pozemků či staveb.

F)

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, Dii 5, popř. nájemni smlouvou v případě uzavřeni smlouvy přéd 1. 1. 2014
(smlouva musí být uzavřena na dobu určitou a tato doba musi pokrýt minimální dobu udižitelnosti
realizované akce).

G) Zkušenost žadatele - přehled realizovaných projektů

V případě 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 musí být uzavřena na dobu určitou a tato doba musi
pokrýt minimální dobu udržitelnosti realizované akce).

Doklady, které je nutné předložit po obdrženi písemného oznámeni od správce Programu ohledně
výše navržené dotace (druhá vlna PP):

C) Finančni zdrávi žadatele /podnikatelské subjekty, NNO, ZSPO, PO, DSO/

Dokládají všichni žadatelé o podporu - Seznam projektů realizovaných žadatelem od roku 2007,
stručný popis hlavních výstupů projektu.
13.2 Povinné přílohy druhá vlna

H) Doklady o provedeni zadávacího / výběrového řízeni /všechny právní formy žadatelů/
Doklady o provedeni zadávacího / výběrového řízení na dodavatele akce dle kapitoly 6 Zadávací /
výběrové řizenl (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 obdobi bezprostředně
předcházející účetnímu období, v němž je žádost o dotaci předkládána (tj. rok 2013, 2014, 2015);
jestliže žadatel vznikl později, postačí, předloži-li výsledky hospodařeni za všechna účetní obdobi
od svého vzniku (minimálně 1 rok, tj. 12 měsíců).
Za každé dokládané uzavřené účetní obdobi musí být výsledek hospodařeni kladný. Výše uvedené se
dokládá daňovým přiznáním včetně příloh.

Shrnuti - stručný popis projektu a Jeho vazby na region pro potřeby vydáni stanoviska RSK

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

Smlouva o vedeni účtu

Podnikatelská 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 musi být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků) dodavatelům, které souvisejí
s realizací dotaci podpořené akce, (j. veškeré platby podílu přijemce dotace plus u plátců DPH úhrady
DPH celé akce.

Žadatel, účtující v soustavě podvojného účetnictví, dodá k oběma daňovým pňznánim rozvahu
a výsledovku. Žadatel, který vede účetnictvi ve zjednodušeném rozsahu, předloží výkaz o majetku

Veškeré platby související s akci musi být provedeny bankovním převodem.

a závazcích a výkaz příjmů a výdajů.

Vedle výše uvedeného účtu bude probíhat čerpáni dotace prostřednictvím ČNB.

Poznámka: Předkládaná daňová přiznáni musí být ověřena příslušným finančním úřadem. Jen razítko
finančního úřadu potvrzující podáni daňového přiznání (pravý horní roh dokumentu) není dostačující.
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Žadatel - obec, kraj, krajské odděleni CR
Obec, kraj informuje správce Programu o čísle bankovního účtu vedeného za účelem dotaci u ČNB
ve fbrmuláH elektronické žádosti a v čestném prohlášeni k drahé vlně dokladů29. Dále pak předkládá
také kopli smlouvy o bankovním účtu (bude-ll odlišný), který bude využíván pro tok „vlastních"
peněžních prostředků obce pra financováni akce podpořené v rámci Národního programu podpory
cestovního rachu. Na účtu musi být zachyceny veškeré platby (části vlastních prostředků)
dodavatelům, které souvisej! s realizaci dotaci 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.
Finančni prostředky poskytnuté formou dotace musi být na účtu vedeném u ČNB evidovány
v příslušném roce odděleně, pod příslušným účelovým znakem (UZ) uvedeným v Rozhodnuti
o poskytnuti dotace.
J)

— Formulář elektronické žáiosti
'Jestné rrohlásenl žaoatele
Nai iv pp orvnl vlna
Znax PP
A
investiční záměr
Doklad o prokázáni vlastnických vztahů
B
Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z rejstříku
E
trestů právnických osob
Shrnutí - popis projektu a vazby na region
F
G
Znak PP
H

Formuláře EDS/ISPROFIN /všechny právní formy žadatelů/

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

1
J
K
L
M

Součást žádosti o dotaci
Kdv iře dložtt PtPředložit se Žádosti
Předložit se žádosti
Předložit se Žádosti

Předložit se Žádosti - samostatná příloha,
není pevnou součásti vazby Žádosti
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných Předložit se Žádosti
projektů
Kd1, ředlozlt PP
Nauv PP druhá vinDoklady
o
proveoem
zadávacího
/ Předložit po obdrženi plsemne výzvy
výběrového řízeni včetně smlouvy o dílo
Smlouva o >“deni účtu (ČNB)
Předložit do obdrženi písemné vvzw
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Formuláře EDS/ISPROFIN
Předložit po obdržení písemné výzvy
Podpisový vzor
Předložit po obdržení písemné výzvy
Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů
Na žádáni
Pílptdně nalši doklad1

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

Čestné prohlášeni k druhé vlně dokladů31 /obec, kraj/

M) Případně další doklady stanovené správcem Programu /všechny právni formy žadatelů/

V Praze dne:

13.3 Seznam povinných příloh
Žadatel - Podnikatelský subjekt, NNO, ZSPO, DSO, PO
Formulář elektronické žádosti
Čestné prohlášení žadatele
Znak PP
A
B
C
D
E
F
G
Znak PP
H
I
J
K
L
M

Na sv PP první vlna
Proiekto v / Investiční záměr
Doklad o irokázánl vlastnických vztahů
finanční zdrávi žadatele
Doklad* o ~'jvni subjektivitě žadateli
Výpis z Rejstříků trestů, Výpis z rejstříku
trestů právnickými osob
Shrnuti - popis projektu a vazby ňa region

Ing. Karla Šlechtová

součást žádosti o dotaci
Kdy -iředložit PP
Předložit se Žádosti
Předložit se
Předložit se
Předložit se
Předložit se

ministryně pro místní rozvoj

Žádosti
Žádosti
Žádosti
Žádosti

Předložit se Žádostí - samostatná příloha,
není pevnou součástí vazby Žádosti
Zkušenost žadatele - přehled realizovaných “fedložit se Žádosti
projektů
Kd: při 1 loži* PP
Název PP druna vlna
Doklady
o
provedení
zadávacího
/ Předložit po obdrženi písemné výzvy
výběrového řízení včetně smlouvy o dílo
Předložit po obdrženi písemné výzvy
Smlouva o vedeni učtu
Předložit no obdrženi písemné výzvy
Formuláře EDS/ISPROFIN
Předložit io obdrženi písemné výzvy
Podpisový vzor
estné prohlášeni k drahé vlně dokladů
Na vyžádání
Případně další doklady

21

Formulář Čestného prohlášeni nalezne na adrese http://Www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Cestovni-niCh/Programy- Dotace/.
Formulář EDS/ISPROFIN MMR naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Cestovni-njch/Programy- Dotace/.
31 Formulář Čestného prohlášeni naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/.
30

31/33

32/33

MINISTERSTVO
PRO MlSTNf
ROZVOJ CR

14.

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

Přílohy Zásad

Příloha Zásad £.
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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Příloha C. 3.1
Č.j. ,16225/2017-54/A

Číslo v CES: S571
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU
přílohy zásad pro žadatele

1)
2)
3)
4}
6)
fl)

7)

Přehled oprtvrSných příjemců
Příklady uznatelných a neuznaWných výdajů
Parametry na úrovni projektů
Dopující Informace K nařizanl o útokových výjimkách
CharahtBftsUka evenlů
Výbár režimu veřejná podpory
Metodický pokyn pie výbir dodavatelů v NPPCRR
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Národní program podpory CR v regionech •
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č. 1 Zásad pro žadatele
o

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

o

Přehled oprávněných příjemců
•

o
o

•

•

o
o
o

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

Krajská DS = subjekt zřízený za účelem reaizace marketingových aktivit a propagace
kraje.
Krajská DS pokrývá celá území kraje.
Jedním ze zakladatelů/zřizovatelů Je kraj.
Je registrovaná /certlfikovaná na MMR.

Oblastní destlnačni společnosti

spravující

destinaci

překračující

hranice

územních

samosprávních celků

•

o
o

Clzemf destinace zasahuje min. na území dvou krajů.
Destřnačnl společnost je subjekt zřízený za účelem reaizace marketingových aktivit

o

a propagace daného území.
Destlnačnf společnost se musí registrovat a po zahájeni certifikace certřfikovat na MMR.

Lokální a oblastní destlnačni společnosti
o
o

o
•

Podnikatelské subjekty (podnikající FO a PO)
o

o

příspěvkové organizace samosprávních celků, organizace zřízené / založené
samosprávními celky (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).

Destlnačnf společnosti na úrovni krajů
o

■

•

obce (dle zákona č. 158/2000 Sb. o obcích (obecni zřízeni)) vyjma statutárních mést
a mástských části,
kraj, respektive krajské oddáleni cestovního ruchu (kraj dis zákona o č. 129/2000 Sb„
o krajích (krajské zřízeni)),

Obchodní společnosti podle § 1 odst. 2 (vyjma evropská 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 podnikatelským účelem, kapitálová společnost (a.s., s.r.o.).
Fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb„ o živnostenském
podnikáni, případné Jiného předpisu.

o

Mlkroroglony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice kraje
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.

Samosprávné celky
o

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

Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 3letou podnikatelskou činnost prokázat finanční
zdraví a další požadavky vyplývajíc! z dokumentu Zásady pro žadatele.

Přehled právních forem oprávněných přfjemců:
■
•
•
•
■
■
•
•

podnikající fyzická osoba tuzemská,
veřejná obchodní společnost
společnost s ničením 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 a oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit
a propagace destinace.
DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kulturně případné jiným
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikosti menél územní
celek než kraj, v některých případech území destinace přesahuje administrativní hranice
kraje.).
Lokální a oblastní DS je registrovaná / certlfikovaná na MMR.

Geoparky
o
o

Subjekt spravující území s geoturistickým potenciálem, respektive subjekt provozující
geopark.
Subjekt, který je kandidátským geoparkem (území, u nichž Rada národních geoparků
uznala jejich geoturistický potenciál, ale Jaátá neobdržely certifikát 'Národní geopark'),
nebo subjekL který Je držitelem certifikátu Národní geopark, Evropský geopark, Globální
geopark UNESCO působící na území ČR.

o

•

Provozovatel geoparků spolupracuje s Radou národních geoparků (člen, případné
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.
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Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury CR (117D72100)
Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů
Příklady uznatalných I neuznatelných výdajů ale aktivit

Příklady podporovaných aktivity
Podporované oblasti

(nejadná ta o taxativní výčat)
■

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

(npjedni se o taxativní výčet)
•

Uznatelné výdaje
o Zpracováni studie pro definováni lokalit, kde je vhodná sledovat
návštěvnost resp. umístit sčftače.
o
Pořízeni 1 pronájem elektronického sčltače návštěvnosti,
o
Pořízeni SW a HW pro sledováni toku návštěvnosti, správu dat
a publikováni závitů.
o
Realizace šetřeni v terénu pro ovéřenl lokalit, ověřeni správnosti
dat atd.
o
Montáž a zprovozněni elektronického sčltače (včetná stavebního
materiálu a stavebních úprav souvisejících s montáži)
o
Realizace veřejná zakázky na kompletní zajištěni sledováni
návštěvnosti dodavatelskou firmou (pořízeni a montáž sčltače
externí firmou).
Neuznatelná výdaje
o
Opravy a údržba sčltačů včetně HW a SW pro sledováni toku
návštěvnosti, správu dat a publikováni závšrů.
o
Výdaje spojené se zabezpečením kontroly činnosti sčltačů,
odečtem získaných dat atd.
o
Výdaje spojené se zajištěním montáže sčltačů vlastními silami
(osobni náklady, režie - PHM, atd.).

Monitoring návštěvnosti
(1)

•

•
Navigační a Informační
systémy pro účastníky
cestovního ruchu (2)

Navigační cedule pro návštěvníky, Informační panely,
mapová panely.
Zavedanl/zlepšent navigačních a informačních
systémů pro zlepšeni orientace a informovanost po
aktivitách pro senzoricky postižené účastníky
cestovního ruchu.

•

I

•

Uznatelné výdaje
o
Nákup mapových podkladů.
o
Pořízeni Stavební materiál pro výrobu, montáž i ukotveni
Informačního / mapového panelu,
o
Stavební materiál pro výrobu, montáž 1 ukotveni navigačních
a informačních systémů pro usnadněni orientace návštěvníků

i
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a systémů pro senzoricky postižená návštěvníky,
Zpracováni odborných podkladů pro vytvořeni informačních
panelů (texty, překlady textů, grafika, fotografie, atd.)
o Pořízeni navigačních ceduli, informačních panelů, mapových
panBlů (včetně sloupků a úchytů, atd.}.
o
Montáž navigačních ceduli, informační panelů a mapových
panelů (včetně stavebních úprav a stavebního materiálu
souvisejícího s montáži).
o Zavedeni navigačních / Informačních systémů pro senzoricky
postižená návštěvníky
• Vytvořeni SW aplikaci pro navigováni senzoricky
postižených návštěvníků (vytvořeni aplikace, texty,
překlady do cizích Jazyků, překlady do BraDlova písma,
zvukové nahrávky, atd.)
• vytvořeni informačních panelů pro senzoricky postiženě
návštěvníky (součásti panelů mohou být zvukové
1 hmatově expozice i texty v Braillově písmu, atd.).
o
Realizace veřejné zakázky na externí zajištěni pořízeni
a montáže navigačních a informačních systému dodavatelskou
firmou.
Neuznatelná výdeje
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 tne
pro lyžařskou, vadni,
cyklo, pššl turistiku ■
daMH udržitelné formy

•

Výstavba/budovánf odpočívadel a sociálního zázemí
pro běžkaře, pořizováni intbrmačnfch panelů na
trasách.

■

Uznatelně výdaje
o
Zpracováni studie na výběr vhodných lokalit pro umístěni
odpočívadel a sociálního zázemí,
o
Pořízeni stavebního materiálu pro vybudováni odpočívadla
(např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál, střešní krytina,
ošetřeni dřeva (nenetrace. barvy. lakv. atd.’ koMd fotky, atd.
2
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1 turistiky (3)

o

Realizace zakázky na výrobu a montáž odpočívadel externím
dodavatelem.
Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro návštěvníky.
•
Stavební materiál
•
Přípojky, zemni práce
•
Stavební práce
•
Realizace zakázky na vybudováni sociálního zařízeni
dodavatelsky.
o Pořízeni / pronájem dočasného / mobilního sociálního zařízeni
pro návttávnlky.
•
Stavební úpravy pro umfstnfinf moblnlho sociálního
zařízeni.
•
Pořízeni / pronájem mobilního sociálního zařízeni.
o Pořízeni zařízeni pro bezpečné uschováni běžek a příslušenství
u východláf a zařízeni sloužících návštávnlkům CR poblíž
značených/upravovaných lyžařských běžeckých tras.
o Pořfzenf zařízeni pro bezpečná uschováni osobnrch věci
na východlštlch tras, případná na místech sloužícím
návštěvníkům CR poblíž značených/upravovaných lyžařských
bážeckých tras (např. uzamykatelné skřínky na batohy, véd
na převlečeni, atd.).
o Vybudováni Informačního panelu o značených a upravovaných
bážeckých trasách - mapy tras / okruhů vtetné kHometráže,
popis významných místa bodů zájmu (např. památky, služby,
kontakt na složky IZS a HS ČR, atd.), atd.
Nauznatetná výdaje
o Projektová dokumentace pro vybudováni sociálního zařízeni.
o Opravy a údržba sociálního zařízeni.
o Provoz sociálního zařízeni (voda, energie, úklid, čiSténl, mzdová
náklady související s provozem, ekologické vypouStSnl mobilního
sociálního zařízeni, atd.).
o Náklady související s výstavbou a umístěním odpočívadel, prvků
bezpečného uchováni věci i výstavbou sociálních zařízeni
a umístěním dočasných sociálních zařízeni vlastními silami
o

■

■

Výstavba/budávání nástupních mlat a přístavů pro
vodní turistiku, resnekltve ooffzenl prvků a zařízeni

•

Uznatelné 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 lodi, budováni záchranných
zařízeni na nebezpečných jezech, atd.).

•

•

Výstavba/budovánf odpočívadel a sociálního zázemí
pro regionální a dálkové cyklotraay (včetně úschoven
kol), pořizováni Informačních panelů na trasách.

■

(rampa pro umístěni 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 vodácká 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 Vytvořenr zařízeni pro plaváni a vodní sporty
o
Údržba zařízeni pro vodní s vodáckou turistiku
o Výdaje související s vybudováním zařízeni na podporo vodácké
a vodní turistiky vlastními sllsml.
Uznatelné výdaje
o Zpracováni studie na výběr vhodných lokalit pro umístěni
odpočívadel a sociálního zázemí na východlštlch cyklotras.
o Vybudováni odpočívadel podél značených cyklotras. Pořízeni

o
o

o

o

i

Btavebnlho materiálu pro vybudováni odpočívadla (např. hranoly,
latě, fošny, spojovad materiál, střešní krytina, ošetřeni dřeva
(penetrece, barvy, laky, aM.), kotvici patky, atd.)
Realizaoe zakázky na výrobu a montáž odpočrvadel podél
značných cyklotras extern! firmou,
Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro cyklisty
na východlštlch cyklotras.
•
Stavební materiál
■
Realizace zakázky na vybudováni sociálního zařízeni
dodavatelsky.
Pořízeni f pronájem dočasného l moblnlho sociálního zařízeni
pro návštěvníky na východlštlch cyklotras nebo podál cyklotras.
•
Stavební úpravy pro umlstnénl mobilního sociálního
zařízeni.
• Pořízeni / pronájem mobilního sociálního zařízeni,
Pořízeni / pronájem zařízeni pro bezpečné uschováni kol
na východBtlch cyklotras nebo podál cyklotras (stojany na kdo
s možnosti uzamčeni, bike boxy, úschovny kol na relevantních
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místech 1 parkovací domy pro kola)
Pořlzanl zařízeni pro bezpečné uschováni vdcl na východlštlch
tras, případná na místech sloužících návštěvníkům CR poblíž
cyklotras (např. uzamykatelná skřínky na batohy, vád
na převlečeni, atd.).
Neuznatelná výdaje
o
Projektová dokumentace pro vybudováni sociálního zařízeni,
o Výdaje spojená sa získáním stavebního a Jiných povoleni
na vybudováni prvků podpory cykloturistlky a zařízeni
pra bezpečnou úschovu kol.
o
Opravy a údržba sociálního zařízeni.
o
Provoz sociálního zařízeni (voda, energie, úklid, čištěni, mzdové
náklady souvisejíc s provazem, ekologické vypouštěni mobilního
sodělnlho zařízeni, atd.).
o
Opravy a údržba zařízeni pra bezpečnou úschovu kol.
o
Provaz zařízeni pro bezpečnou úschovu kol.
o Výdaje spojená s výstavbou a umístěním zaNzenl na podporu
cykloturistiky a pro bezpečnou úschovu kol vlastními silami.
o

•

•

Výstavba/budovánl odpočívadel a sociálního zázemí
na značených turistických trasách pro páši turistiku a
další udržitelná formy turistiky, pořizováni

•

Uznatelně výdaje
o Zpracováni studia na výběr vhodných lokalit pro umístěni
odpočívadel a sodělnlho zázemí na východlštlch turistických
tras.
o
Pořízeni stavebního materiálu pro vybudováni odpočívadla podíl
turistických bas (např. hranoly, latě, fošny, spojovací materiál,
střešní krytina, ošetřeni dřeva (penetrace, barvy, laky, akt.),
kotvici patky, atd.)
o
Realizace zakázky ne výrobu a montáž odpočívadel externím
dodavatelem podél turistických tras.
o Vybudováni stálého sociálního zařízeni pro návštěvníky
na východlštlch turistických tras.
•
Stavební materiál
•
Realizace zakázky na vybudováni sociálního zařízeni
dodavatelsky.
o Pořízeni / pronájem dočasného / mobilního sodělnlho zařízeni
pro návštěvníky na východištfch a podél turistických tras.
•
Stavební úpravy pro umístněni mobilního sodělnlho

Informačních panelů na (rasách.
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,
o

o

zařízeni.
•
Pořízeni / pronájem mobilního sociálního zařízeni.
Pořízeni zařízeni pro bezpečné uschováni věci na východiětlch
tras, případně na místech sloužících návštěvníkům CR
na východlštlch a poblíž turistických tras (batohy, věd
na převlečeni, atd.).
Vybudováni informačních panelů na turistických trasách
•
Pořízeni mapových podkladů.
•
Stavební materiál pro výrobu, montáži ukotveni
navigačních a Informačních systémů pro usnadnénr
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 včetně
kilometráže, popis významných miste bodů zájmu (např.
památky, služby, kontakt na složky IZS a HS CR, atd.),

atd.
Montáž informačních panelů.
Realizace veřejně zakázky na výrobu a montáž
infoímačnlch panelů externím dodavatelem.
Neuznatelná výdaje
o Projektová dokumentace pro vybudováni sodělnlho zařízeni.
o Opravy a údržba sodělnlho zařízeni.
o Provoz sodělnlho zařízeni (voda, energie, úklid, čištěni, mzdově
náklady souvisejíc s provozem, ekologická vypouštěni mobilního
sodálnfho zařízeni, atd.)
o Výdaje spojené s vybudováním a montáži prvků na podporu pěší
a dalších fotem udižltelná turistiky vlastními silami.
■
■

■

•

Výstavba prvků Interpretace kultumě-hlstortckého
a přírodního dědictví.

•

Uznatelně výdaje
o Vytvořeni prvků Interpretace kultumě-historického a přírodního
dědictví
•
Vytvořeni venkovních expozic a Informačních panelů
na naučných stezkách, turistických trasách - zřízeni
6
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■

venkovní expozice, geologické mapy, 3D modely oblasti,
hmatová expozice, ukázka daného místa v dřívějších
dobách (např. život pravěkých moři, atd.), sochařská
expozice reprezentující daný fenomén, vytvořeni
suvenýrů prezentující daná místo (sádrově odlitky,
makety místních nálezů, místní materiály, regionální
produkty, atd.), atd. Vytvořená expozice musí mlt vztah
k danému místu, případná tématu NS.
• Vřetně pořízeni práv pro vytvořeni expozice, stavební
náklady spojená s jejím vybudováním, texty a překlady,
mapové podklady, grafická uspořádáni, případně
vytvořeni elektronických aplikaci ke staženi
ve významných místech, propagační materiály
k vybudované trase, NS, atd.
Neuznatelná výdaje
o
Ůdtžba a případná aktualizace prvků Interpretace
o

o

•
Úpravy lyžařských

Pořízeni zařízeni určeného na úpravu lyžařských
běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízeni
trasovače, atd.).

běžeckých trati (4)

•

•
Ekologicky áetmá
doprava návštěvníků
v turistických regionech
(5)

•

■

Rekonstrukce
autobusú/mlkrobusb
na
ski
/
cyklobusy, vřetně úprav pohonných Jednotek na
ekologičtější pohon, pořízeni přívěsů na kolaltyze.
Vytvořeni / modernizace přívozu pro návštěvníky
cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných
turistických trasách.

•

Osobni výdaje spojené s Instalaci prvků interpretace kultuméhistorického a přírodního dědictví,
Opravy, úpravy a rekonstrukce prvků kulhimá-historickáho
a přírodního dědictví, ke kterým se vztahuji podpořené praky
Interpretace (vybraný aktivity Jsou podporovány v rámci ostatních
oblasti podpory).

Uznatelné výdaje
o
Pořízeni zařízeni pro úpravu běžecká stopy (např. sněžná rolba,
sněžný skútr, čtyfkolke, traeovač, atd.).
Neuznatelná výdaje
o
Provozní výdaje spojená s úpravou lyžařských bážeckých tras
(PHM, opravy, amortizace strojů, platy ftdlřů,
Uznatelné výdaje
o
Úprava pohonná jednotky na ekologičtější pohon (pořízeni

o

ekologičtější pohonné jednotky a JeJI výměna včtená zprovozněni
dopravního prostředku)
Pořízeni závěsného zařízeni k hromadnému dopravnímu
prostředku sloužící pro přepravu návštěvníků (cyklistů, lyžafů
a dalších).
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

Pořízeni vleku za hromadný dopravní prostfedek sloužícího
na přepravu kol / lyži.
o Úprava a dovybavenl hromadného dopravního prostředku
sloužícího na přepravu návštěvníků (cyklistů, lyžařů a dalších) závěsy pro kola, zabezpečeni nákladu, informační systém
o trase, atd.
o
PonzenI lodě pro potřeby přívozu pro návštěvníky cestovního
ruchu. Stavební úpravy související s provozováním přívozu
(přistup, molo, zázemí pro převozníka, atd.).
o Výdaje spojeně s prezentaci podpořených ekologicky šetrných
dopravních prostředků.
Neuznatelná výdaje
o Osobni a režijní náklady související s provozem prostředků
ekologicky šetrné dopravy (platy Míčů, průvodčích, palubního
personálu, PHM, amortizace, opravy nesouvisející s realizaci
projektu, atd.).
o

•

•

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

•

•

Doprovodná
Infrastruktura
cestovního ruchu
v regionu (6)

•

Budováni doprovodné infrastruktury pra aktivní formy
udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa,
rozhledny, odpočívadla, sociální zázemí, aj.).

■

■

Uznatelná výdaje
o
Stavební úpravy související $ vytvořením / modernizaci expozice,
o
Pořízeni vybaveni za účelem vytvořeni expozice,
o Výstavba expozice.
Neuznatelná výdaje
o Pořízeni/opravy exponátů.
o
Realizace aktivit přístupných úzká skupině návštěvníků.
uznctet. s výdaje
o Výstavba praků doprovodná Infrastruktury pro aktivní formy
udržitelné turistiky přístupná návštěvníkům. Praky by mály být
vybudovány na východlštlch bas, nebo podál turistických tras,
případná na hojná navštěvovaných turistických lokalitách,
(stavební úpravy, stavební materiál, vybaveni praků doprovodná
infrastruktury, atd.)
Neuznatelná výdaje
o Výstavba praků doprovodné infrastruktury vlastními siami.
o Opravy a údržby praků doprovodná infrastruktury,
o Stavební úpravy nesouvisející s realizaci projektu (např.
budováni přístupových stezek, atd.)
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

■

Budováni doprovodná Infrastruktury pro
hendikepované návátávnfky (např. bezbariérové
přístupy, sociální zázemí, odpočívadla).

•

•

•

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

•

•

Uznatelné výdaje
o Pořízeni schodolezů, výtahů, nájezdových plošin do zařízeni
sloužících hendlkepovaným návštěvníkům.
o Stavební úpravy související se zpřístupněním zaHzenl pro
hendikepovaná návštěvníky (odstraněni bariér, nájezdové úhly,
průjezdy, atd.) - podmínkou této aktivity je využiti metodiky MMR
k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb a vyhlášky
č. 39812009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
o Využiti Metodiky přístupnosti Pražské organizace vozíčkářů
a Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapováni
přístupnosti staveb v připadá realizace projektů na mapováni
přístupnosti i tvorby produktů pro hendikepované návštěvníky,
atd.
o Pořízeni vybaveni pro hendikepované návštěvníky.
Neuznatelná výdeje
o Realizace stavebních úprav, které nejsou v souladu s metodikou
MMR k požadavkům na bezbariérové užíváni staveb.
Uznatelné výdaje
o Podpořená infrastruktura musí sloužit návštěvníkům kempu,
tábofišté, případné dalším zájemcům z řad široké veřejnost
o V rámci této aktivity je možné pořídit prvky sportovné-rekreačnl
Infrastruktury, vybaveni, hřiště (détská, venkovní posilovny pro
dospilé a seniory), výstavba a vybaveni zázemí pro půjčeni
sportovního vybaveni v kempech a tábořištích.
Neuznatelná výdaje
□ Nebude podporován rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury
sloužící výhradné / primárné profesionálním sportovcům,
o V rámci této aktivity nelze podpořit rozvoj / výstavbu golfových
hřišť.

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR

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

Vťsrze 9.-2016

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha C. 3 Zásad pro žadatele

MINISTERSTVO
PRO MlSTNf
ROZVOJ ČR

národní program podpory cfstovntho ruchu v r
Parametry / Indikátory podprogramu na úrovni projektů

Rozvoj základní a doprovodné Infrastruktury cestovního ruchu (117072100)
1. výzva 2017
vazba na
podporovanou
oblast

typ Indikátoru
/parametru

názsv Indikátoru / parametru

mimi
Jednotka
(parametr)

zdroj
ověřeni

popis indikátoru / 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 nadreglonálnlch
aktivit").

výstupu

udržitelná dopravy (skl-/cykk>busů,
přívozů, zařízeni pro úpravu

Počet

Příjemci
dotace

Počet podpořených prvků
4,5

lyžařských běžeckých tras)

Celkový počet podpořených zařízeni pro rozvoj
udržitelné dopravy (nově pořízených /
modernizovaných)
Délka nově vytvořených a pravidelně upravovaných
lyžařských běžeckých trati (nejsou dosud zanesené

Délka nové vytvořených
4

výstupu

upravovaných lyžařských
běžeckých tras

Km

Přijemcl
doteče

v turistických mapách). Musí se jednat o úplně nově
vytvořené samostatné okruhy, případně o trasy
začleněné ke stávajícím upravovaným lyžařským
běžeckým trasám, případně o propojeni stávajících
tras.

Počet nové vytvořených prvků
3.5(2)

výstupu

doprovodné Infrastruktury

Počet

cestovního ruchu

1 -6

výstupu

Počet nových/ udržených
pracovních mlat

Počet

Příjemci
dotace

Příjemci
dotace

Nové elektronické sčltače na
1

výstupu

atraktivních turistických dlech a

Počet

Příjemci
dotace

trasách regionu

Součtový indikátor. Počet všech podpořených prvků
doprovodné Infrastruktury cestovního ruchu.
Počet nových / udržených pracovních mlstpracovnl místo souvisí $ realizaci podpořeného
projektu.
Počet nových elektronických sčltačů (včetně SW)
na sledováni návštěvnosti v atraktivních turistických
cílech a trasách regionu
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I MINISTERSTVO
aar v
pro místní
Tfc " I ROZVOJ ČR

vazba na
podporovanou
oblast

typ Indikátoru
/ parametru

názav Indikátoru / parametru

měrná
jednotka
(parametr)

zdroj
ověřeni

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových navigačních systémů pro

Nové nebo modernizovaná
2

výstupu

navigačnl/informačnl systémy v
turistických destinacích

výstupu

systémy pro senzoricky postižené
návštěvníky

Počet

výstupu

Infrastruktury pro běžkařskou

formy bezmotorová dopravy v turistických

Příjemci

rozšířeni nebo modernizaci jednotného informačního

dotace

systému pro senzoricky postižené návštěvníky v
destinaci
Počet nových prvků - např. sociální zařízení a

Nové prvky doprovodně
3

automobilovou, cyklodopravu, páši dopravu a dalSI
destinacích (orientační, navigační systémy)
Počet projektů, které obsahuji aktivity na zřízení,

Nové navigační a informační
2

popi* Indikátoru / parametru

Počet

turistiku

Příjemci
dotace

mobiliáře (odpočívadla, informační a mapové panely,
stacionární lékárničky první porn od).
Počet nových prvků - např. nobili

3

výstupu

Nové pivky doprovodné
Infrastruktury pro cykloturistiku

Počet

Pn|emd
dotace

■■ (lavičky,

odpočívadla, koše, míst pro posezeni, veřejná
grllovacl místa), cyklopointy - jednoduché servisní
místo pro rychlou opravu, informační a mapové
panely, etadonáml lékárničky první pomod, naučné
___________ _______ stezky.
Počet nových prvků - např. mobiliáře (lavičky,

Nově praky doprovodně
3

výstupu

infrastruktury pro pěší turistiku a

Počet

ostatní formy udržitelně turistiky

Příjemci
dotace

odpočívadla, koše, míst pro posezeni, veře|ná
grllovacl místa), infoirnačnl a mapové panely,
stacionární lékárničky první pomod, naučné stezky.
' Počet rekonuu uovaných, nové upravených mlBt pro

Nová/lnovovaná
3

výstupu

nástupnl/odpočlnková místa pro
vodní turistiku

Počet

Příjemci
dotace

nástup do lodi, kotvení lodi I odpočinek .vodáků.
Počet prvků a zařízeni pro rozvoj vodácké turistiky
včetné prvků pro zvyšování jejI bezpečnosti (např.
přístupy do vody, vybaveni pro kotveni lodi,
budováni záchranných zařízeni na nebezpečných
jezech, atd.)
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MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ CR

vazba na
podporovanou
oblast

typ Indikátoru
/

názvv Indikátoru / parametru

.-němá
Jednotka
(parametr)

zdroj
OvManI

popta Indikátor.'' parametru
Počet nová pořízených zařízeni p.o přeplavu xoi/lyzl

Počet inovovaných prostředků a
výstupu

zařízení pro přepravu jízdních

Počet

kol/lyžl

Příjemci

(závěsná systémy, připojovací vozíky pro kola,

dotace

stojany atd.). Počet Inovovaných vozidel - vnitřních
prostor vozidel (autobusů) pro přepravu kol. Úprava

Příjemci

Počet nová pořízených zařfzant pro úpravu
lyžařských bážeckých tras (roba, trasovač, skútr s

prostředků na ekologický pohon.

výstupu

výstupu

výstupu

Nov6 pořízená stroje pro úpravu
bážeckých tras

Nově pořízená / modernizovaná
přívozy pro návátávnlky
Nová celoročně zpřístupněné
expozice
Nová prvky doprovodná

Počet

Počet

Počet

dotace

Příjemci

udržitelná turistiky (např.

sloužících návštěvníkům na stávajících 1 nová
budovaných turistických trasách.

Příjemci

Jde o nová celoročně zpřístupněná expozice, včetně

dotace

Počet

Příjemci

míst (rozhleden, vyhlídkových ochozů), doplněni o

dotace

sociální zařízeni a mobilní mobiliář, informační a
mapová panely.

odpočívadla, sociální zázemí, aj.)
Nové prvky doprovodné
Infrastruktury pro hendikepované

Počet

návštěvníky
výstupu
výsledku

Nová/rekonstruovaná sportovnárekreačnr zaftzenl v kempech
Návštěvnost desHnaee/lokality/akce
plátěná prostřednictvím
elektronických sčltačů

interaktivních
Počet podpořených / nová budovaných vyhlídkových

vyhlídková místa, rozhledny,

výstupu

Počet nová pořízených f modernizovaných přívozů

dotace

infrastruktury pro aktivní formy
výstupu

upravovačem a pod.)

Příjemci
dotace

Počet nových prvků doprovodná infrastruktury pro
hendikepované návštěvníky.
Počet zrekonstruóvaných/nová vybudovaných

Počet
Počet

Příjemci
dotace
Příjemci
dotace

sportovná-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

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

vazba na
-ku

oodpon

ohl»r
1

Podprogram Rozvoj základní« doprovodné infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha č. 3 Zásad pro žadatele
šmi

typ Indikátoru
1 parametru

název Indikátoru / parametru

Jednotka
ťrrametr;

výsledku

Mapováni pohybů návštěvníků v

%

atraktivních cílech a turistických
trasách regionu

zdroj
ověření

popit Indikátoru /1 ramotru

Pfljemd

Celkový podlí návštěvníků, kteří projdou

dotace

elektronickým sčltačem na sledováni návštěvnosti.
Jde o nárůst oproti výchozímu stavu před realizaci
projektu.

2

výsledku

Využiti nových navigačních

a

Informačních systémů - hodnoceni

%

Pfljemd

% spokojených návštěvníků s novými, či

spokojenosti

dotace

inovovanými informačními a navigačními systémy

%
spokojenosti

Příjemci

pro účely cestovního ruchu.
% spokojených návštěvníků s novýml/zkvalltněňýml

spokojenosti návštěvníkem

3

výsledku

Zkvalitněni vybavenosti a
doplňkových služeb dálkových a

dotace

regionálních tras pro lyžařskou,

doprovodnými službami a vybavenosti dálkových a
regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší
turistiky a další udržitelné formy turistiky.

vodní, cyklo, páši turistiku a další
udržitelná formy turistiky

4

výsledku

Využitelnost nových upravovaných
LBT

Počet

Příjemci
dotace

Počet osob využívajících nové značené
a upravované úseky LBT.

5

výsledku

Počet
cestujících

Příjemci
dotace

Počet cestujících celkem, ktefl využil (cestovali)
podpořenými prvky ekologicky šetrné dopravy.

5

výsledku

využiti podpořených prvků
ekologicky šetrné dopravy
Zkvalitněni ekologicky šetrné

%

PHjemcI

% spokojených návštévnlků s poskytovanou

výsledku

dopravy pro návštěvníky destinace
Zvýšeni návštěvnosti podpořených

6

dotace

nabídkou ekologicky šetrné dopravy

Příjemci

Jde o podlí počtu nových návštévnlků využívajících

dotace

nová, či rekonstruovaná zařízeni. Výchozí stav-

%

Příjemci
dotace

%

Příjemci

Jde o podlí počtu nových návštévnlků využívajících
nové, čl rekonstruované expozice. Výchozí stav =
stav před rekonstrukci ř vybudováním expozice.
Podlí nových prvků doprovodná Infrastruktury pro

dotace

hendikepované návštěvníky ze všech projektů

Pfljemci

% kempů, resp. téboňšf a nově vybudovanými

dotace

sportovné-rekreačnlml prvky, sociálním zařízením

%

zařízeni

stav před výstavbou/rekonstrukcl.

6

Výsledku

Zvýšeni návštěvnosti podpořených
expozic

6

výsledku

Zkvalitněni doprovodná
Infrastruktury pro hendikepované
návštěvníky

6

výsledku

Zkvalitněni sportovně-rekreačnl
vybavenosti kempů

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

%

(WC, sprcha).

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
1. výzv»2017
Pffloha C. 3 Zásadpro žadatele

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

'■azF" na
typ Indikátoru
podporovanou
/ paramatru
oblast
1 -6

výsledku

názav Indikátoru / parametru

mama
Jednotka
(parametr)

podpora provázáni pc.niKateiSKycn

roes;

a veřejných Investic.

spoleíných

zdroj
ověřeni
■jeirtCÍ

dotace

popis Indikátoru / parametru
Počet projektů realizovaných ve spolupráci
veřejného a podnikatelského sektoru.

projektů
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 4 - Doplňující informace k nařízení o blokových výjimkách

Verze 9/2010

Přehled kategorií Nařízeni Komise EU 1651/Z014 (obecné nařízení o blokových výjimkách)
aktualizováno dne27.8.2015
Článek

Kategorie

Prahová hodnota
pro notíf/kocl

intenzita/ Výše podpory

Způsobilé náklady

max. 25 %/ lze navýšit o 20 pb
u malých podniků/ lze navýšit

investice do hmotného a nehmotného majetku/ mzdové náklady odhadované na období 2

R ylonální podpora

Regionální Investiční podpora

18,75 mil. EUR

15

Regionální provozní podpora

není stanovena

max. 100 %

16

Regionální podpora mětského rozvoje

20 mil. EUR

není stanovena

max. 20 % v případě malých
podniků/10% v případě

14

let, jež Jsou spojeny s pracovními místy vytvořeným (počáteční investicí/kombinace
zmíněných nákladů, přičemž nesmí být překročena vyšší ze zmíněných částek

o 10 pb u stř. podniků (v závislosti na
Mapě regionální podpory)

dodatečné náklady na dopravu zboží/ dotatečné provozní náklady
celkové náklady na projekt městského rozvoje, které splňují požadavky
článků 65 a 37 nařízení Evropského arlamentu a Rad^ EU č. 1303/2013

Podpora malých a středních podniků (MSP)
17

investiční podpora určená MSP

7,5 mil. EUR

18

Podpora na poradenské služby
ve prospěch MSP

2 mil. EUR

19

Podpora na účat MSP na veletrzích

Investice do hmotného l nehmotného majetku/ odhadované mzdové náklady spojené s
pracovními místy vytvořenými v přímé souvislosti s Investičním projektem a vypočtené za
období 2 let

středních podniků

2 mil. EUR ročně

max. 50 %
max. 5Q

náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci
nájem, zřízení a provoz Stánku při účastí na konkrétním veletrhu nebo výstavě

%

náklady na organizační spolupráci, včetné nákladů na zaměstnance a kancelářské prostory, a
to v rozsahu, který připadá na projekt spolupráce/ náklady na poradenské a podpůrné

Podpora na náklady spolupráce MSP,
20

které se účastní projektů v rámci
Evropské územní spolupráce

2 mil. EUR

max. 50%

služby spojené se spoluprací
a poskytované externími poradci a poskytovateli služeb/ cestovní výdaje, výdaje na vybaven;
a Investiční výdaje přímo spojené s projektem a odpisy nástrojů a vybavení přímo
□užívaného pro proiekt

Podpora přístupu MSP kfinancování
min. 10 % rizikového financování od
soukromých nezávislých Investorů,
pokud dosud nepůsobí na žádném
trhu/ min. 40 % rizikového
financováni od soukromých

21

Podpora rizikového financování

15 mil. EUR

nezávislých Investorů, pokud se jedná
o způsob, podnik podle podmínky b)/
min. 60 % rizikového financování od
soukromých nezávislých Investorů,
pokud se jedná o podnik podle
podmínky c) nebo v případě
následných Investici po uplynutí 7

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: podniky, jenž jsou v
době počáteční investice rizikového financováni nekotovánými MSP a splňují alespoň jednu
zníže uvedených podmínek:
a) nepůsobí na žádném trhu; b) působí na libovolném trhu po dobu kratší než 7 let od svého
prvního komerčního prodeje: c) potřebují počáteční Investici do rizikového financovi né,
která podle podnikatelského záměru zpracovaného pro účely vstupu na nový výrobkový
nebo zeměpisný trh přesahuje 50 % Jejich průměrného ročního obratu za předchozích 5 let

letého období na trhu podle
podmínky b)

22

Podpora na zahájeni činnosti

není stanovena

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: nekótované malé
výše podpory stanovená pro
jednotlivé podniky v ČI. 22 odst. 3,4 a podniky v době do 5 let od své první registrace, které dosud nerozdělovaly zisky a nevznikly
spo/emm codnlků
5GBER

23

Podpora určená alternativním obchodním
platformám zaměřeným na MSP

není stanovena

Jednotlivé podniky v čl. 22 odst. 3,4 a
5GBER, je-fl provozovatelem

výše podpory stanovená pro
nejsou stanoveny

platformy malý podnik

24

Podpora na náklady spojené
5 výběrem vhodného investičního objektu

není stanovena

max. 50%

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

Podpora výzkumu, vývoje a Inovaci
25

Podpora na výzkumné a vývojové projekty

25

1) Základní výzkum

40 mil. EUR
(alespoň 50% způsob,

max. 100%

nákladů
spadá do zákl. výzkumu)

max. 50%/lze navýšit
o 10 procentních bodů (pb)

25

2} Průmyslový výzkum

2Q mil. EUR
(alespoň 50% způsob,

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

nákladů

navýšit o 15 pb pokud
za a) projekt zahrnuje účinnou

spadá do průmyslového
i zákl. výzkumu)

spolupráci nebo
za b) výsledky Jsou veřejné šířeny; ale
mti- m%
max. 25 % / lze navýšit
o 10 procentních bodů (pb)

25

3} Experimentální vývoj

15 mil. EUR

u stř. podniků / lze navýšit

(alespoň 50% způsob,
nákladů

o 20 pb u malých podniků / lze
navýšit o 15 pb pokud

spadá do experiment,

za a) projekt zahrnuje účinnou

vývoje)

spolupráci nebo
za b) výsledky Jsou veřejně šířeny; ale

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

max. 00 %
4) Součást projektu Eureka nebo

25

podniky zřízené no základě Či. 185 nebo 187
Smiou

25

5) Podporu formou vratných záloh

částky v bodech 1 až 3
se zdvojnásobují
částky v bodech 1 až 4
se navyšují o 50%

max. 50 % / lze navýšit

6) Podpora na studie proveditelností v rámci

25

přípravy

7,5 mil. EUR

o 10 pb u stř. podniků / lze navýší o
20 pb

20 míl. EUR

u mafých
dnlku
max. 50 %

výzkumných činnosti

26

Investiční podpora na výzkumnou Infrastrukturu

-

Investice do hmotného a nehmotného majetku

max. 50 % v případě investiční
podpory, ke navýšit o 15 pb u
inovačních klastrů nacházejících se v
podporovaných oblastech splňujících
podmínky Čl. 107 odst. 3 pfsm. a)

27

Podpora určená Inovačním klastrům

7,5 mil EUR

osobní a správní náklady související s těmito Činnostmi: a) řízení a provoz klastrů s cílem
usnadnit spolupráci, sdíleni informací a poskytování nebo zprostředkování specializovaných

a personalizovaných služeb pro podporu podnikání; b)marketing klastrů s cílem zvýšit účast
Smlouvy; lze navýšit o 5 pb u
nových podniků nebo organizací a zviditelnění; c) správa zařízeni klastrů; organizace
inovačních klastrů nacházejících se v
vzdělávacích programů, seminářů a konferencí na podporu výměny znalostí a vytvářeni sítí a
podporovaných oblastech splňujících
nadnárodní spolupráce
podmínky čl. 107 odst, 3 písm. c)
Smlouvy / max, 5Q % v případě
provozní podpory
max. 50

%f a!

100 % v případě

podpory na poradenské

28

Podpora na Inovace určená MSP

5 mil. EUR

a podpůrné služby,
za předpokladu, že celková
výše podpory na tyto služby
nepřesáhla v kterémkoli
období 3 let 2M 000 EUR
na podnik

29

Podpora na Inovace postupů a organizační Inovace

7,5 mil. EUR

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

náklady na získání, uznáni 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 příjemce 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,
kdy jsou využívány pro projekt / náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které 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 vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro

30

Podpora výzkummu a vývoje v odvětví rybolovu
a akvakuftury

není stanovena

max.

100

%

účely projektu/ náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy Jsou využívány pro
účely projektu/ náklady
na sluvnf 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 výlučné pro účely projektu/ dodatečné režijní a provozní náklady

Podpora vzděláváni
max. 50 % lze navýšit za a)
o 10 pb, je-li vzděláváni poskytnuto
pracovníkům se zdravotním
postižením nebo znevýhodněným
pracovníkům nebo za b) o 10 pb u stř.
podniků, o 20 pb u malých podniků;
31

Podpora na vzděláváni

2 mil. EUR

ale max. 70%/ max. 10096 pokud je
podpora poskytnutá v odvětvi
námořní dopravy za podmínek
za a) školené osoby nejsou aktivními

osobni náklady školitelů za hodiny, během kterých se školitelé účastni vzděláváni/ provozní
náklady školitelů a školených osob přímo spojené s projektem vzdělávání/ náklady za
poradenské služby týkajíc! se projektu vzděláváni/ osobni náklady školených osob a obecné
nepřímé náklady připadajíc/ na hodiny, během nichž se školené osoby účastní vzděláváni

členy posádky, ale jsou na palubě
nadpoČetnl;
za b) Školení se provádí na palubě lodí
zapsaných
v registru Unie

Podpora pro znevýhodněné pracovníky
■
32

•covnP . se zdravotním poítllením

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků
■ podobě subvebcování mzdových nákladů

Podpora
33

na

5 mil. EUR roční

max, 50%

10 mil. EUR ročně

max. 75 %

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

zaměstnávání pracovníků se

ídravotnfm postižením v podobí subvencování
mzdových nákladů

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

náklady na přizpůsobení 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 postiženfrn asistovat/
náklady na přizpůsobeni Či pořízení vybavení nebo náklady na pořízeni a ověřeni
počítačového programového vybavení, které mají používat pracovníci se zdravotním
34

Podpora na úhradu dodatečných nákladů na
zaměstnávání pracovníků se zdravotním

postižením, včetně přizpůsobených a pomocných technologických zařízeni, které jdou nad
10 mil. EUR ročně

max. 100 %

postižením

rámec nákladů, Jež by příjemci vznikly, pokud by zaměstnával pracovníky, kteří nemají
zdravotní postiženi/ náklady přímo spojené s dopravou pracovníků se zdravotním
postižením na místo výkonu práce a Činností 5 prací souvisejfefch/ 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 zaměstnáváni 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 přijetí (u
pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců)

Podpora na ochranu životního prostředí
max. 40 % / lze navýšit o 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
prostřed/v případě, že norma Unie neexistuje

15 mil. EUR

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

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

max. 20 % u malých podniků; max. 15
%

u stř. podniků; max. 10 % u velkých
podniků; pokud je Investice
realizována

a ukončena více než 3 roky přede
dnem, kdy nová norma Unie nabývá
účinnosti/
max. 15 % u malých podniků; max. 10

37

investiční podpora na včasné přizpůsobení se
budoucím normám Unie

% u stf. podniků;
max. S % u velkých podniků; pokud je
15 mil. EUR

investice realizována
a ukončena v rozmezí jednoho až 3

dodatečné Investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšími normami,
ne! Jsou použitelné normy Unie

roky přede dnem, kdy nová norma
Unie nabývá účinností/ lze navýšit o
15 pb
v podporovaných oblastech splňující
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a)
Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky čl. 107 ostd. 3
písm. c) Smlouvy
max. 30 96/lze navýšit o 20 pb
u malých podniků; o 10 pb
u stř. podniků/ lze navýšit
38

Investiční podpora na opatření ke zvýšení
energetické účinnosti

o 15 pb v podporovaných oblastech
10 mil. EUR

splňující podmínky ČI. 107 odst. 3
písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb v

dodatečné Investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti

podporovaných oblastech splňujících
podmínky čl. 107 ostd. 3 plsm. c)
Smlouvy
39

Investiční podpora na projekty ke zvýšení
lenergedcké účinnosti budov

10 mil. EUR

sou korné zdroje alespoň 30 %

celkové náklady na projekt ke zvýšení energetické účinnosti

max. 45 % / lze navýšit o 10 pb
u stf. podniků a o 20 pb
u malých podniků/ lze navýšit
40

Investiční podpora na vysoce účinnou
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

15 mil. EUR

o 15 pb v podporovaných oblastech
splňující podmínky čl. 107 odst. 3
písm. a} Smlouvy nebo o 5 pb v
podporovaných oblastech splňujících

dodatečné náklady na Investice do vybavení potřebného k tomu, aby mohlo být zařízení
provozováno jako zařízení pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

podmínky čl. 107 odst 3 písm. c}
Smlouvy

max. 45 %, jsou-li způsobilé náklady
vypočítávány na základě odst 6 písm.
a) GBER nebo odst. 6 písm. bJGBER /
max. 30 %, Jsou-fl způsobilé náklady
vypočítávány na základě odst. 6 písm.
c) GBER/ lze navýšit o 20 pb u malých

41

Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů

15 mlL EUR

podniků; o 10 pb
u stř. podniků/ lze navýšit
o 15 pb v podporovaných oblastech
splňujíc! podmínky čl. 107 odst. 3

dodatečné Investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie
z obnovitelných zdrojů

písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
spíňujfcfch podmínky čl. 107 ostd. 3
písm. c) Smlouvy/ max 10056 v pokud
je podpora poskytována na základě
jednoznačných transparentních
a nediskrímlnlčních kritérií
v soutěžním nabídkovém řízení

42

Provozní podpora elektrické energie z
bnovlteiných zdrojů

15 mil. EUR/15D mil. EUR
ročně
pokud Je poskytována
na základě nabídkového
řízení

odvozená od nabídkového řízení/
max. rozdíl mezi výrobními náklady a
tržní cenou + přiměřená rentabilita

výrobní 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 smemlce 2003/96/ES
max. 100

%

výrobní náklady

základ daně podle směrnice 2D03/96/E5

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

max. 45 3íf fze navýšit o 10 pb
u stř. podniků a o 20 pb

46

Investiční podpora na energeticky účinné dálkové
ipěnl a chlazeni

u malých podniků/ fze navýšit
o 15 pb v podporovaných oblastech
20 mil. EUR

splňujíc! 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 stf. podniků a o 20 pb

47

Investiční podpora na recyklaci a opětovné použití
odpadu

u malých podniků/ lze navýšit
o 15 pb v podporovaných oblastech
15 mil. EUR

splňující podmínky čl. 107 odst 3

dodatečné Investiční náklady nezbytné k realizaci Invesltice

písm. a) Smlouvy nebo o 5 pb
v podporovaných oblastech
splňujících podmínky čl. 107 ostd. 3
písm. c) Smlouvy

48

Investiční podpora na energetickou infrastrukturu

50 mil. EUR

výše podpory nesmí přesáhnout výši
rozdílu mezi způsobilými náklady a

investiční náklady

provozním ziskem z investice
max. 50 % / lze navýšit o 10 pb
49

Podpora na etologické studie

15 mil. EUR

(i stř. podniků a o 20 pb

náklady na vypracování etologické studie

u malých ^lodníků
Podpory na náhradu škod způsobených
50

nlktvými
porodními ohromami

52

Podpora na Širokopásmovou infrastrukturu

ne ní 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
avybudování základních širokopásmových sítí/ Investiční náklady na vybudování
přístupových sítí nové generace
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Sociální podpora na dopravu obyvatel
*, iehlvvíi

není stanovena

max. 100%

tonů

cena zpáteční letenky d přepravního dokladu z odlehlého regionu nebo do ně|, včetně všech
daní a po platků účtováních dorravcem spotřebiteli

Podpora kultury a zachování kulturního dědictví
A) podpora s výjimkou 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

53

Podpora kultury a zachování kulturního dědictví

100 mil. EUR u investiční

nezbytná k pokrytí provozních ztrát a
vygenerování přiměřeného zisku za

podpory na projekt/ 50
mil. EUR ročně

příslušné období/ nebo max. 80 %
pokud jde o podporu, která

u provozní podpory na

nepřesahuje 1 milion EUR (pro

podnik a rok

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

Bjpodpora 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 předpisuj

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 2Jep§ení přístupnost) 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 koprodukd

pokud Jde o Investiční podporu na
sportovní
a multifunkČní rekreační
15 mil. EUR
nebo část celkových

55

Podpora na sportovní a muKIfunkční rekreační
infrastrukturu

nákladů
přesahující 50 mil. EUR
u Investiční podpory/ 2
míl. EUR na spotovní
infrastrukturu
ročně u provozní podpory

Infrastrukturu, výše podpory nesmí
přesáhnout výši rozdílu mezi
způsobilými náklady
a provozním ziskem

v případě Investiční podpory na sportovní a multifunkČní rekreační infrastrukturu: Investice

z investice/ pokud jde
o provozní podporu na sportovní

infrastrukturu: náklady provozní náklady na služby, které infrastruktura poskytuje

do hmotného a nehmotného majetku/ v případě provozní podpory na sportovní

Infrastrukturu, výíe podpory nesmí
přesáhnout provozní ztrátu za
příslušné období/ max. 60 % pokud
Jde o podporu, která nepřesahuje
1 mil. EUR, vedle metod uvedených
výše

Podpora na místní Infrastrukturu

10 mil. EUR
56

Investiční podpora na místní Infrastrukturu

nebo část celkových
nákladů

výSe podpory nesmí přesáhnout výši
rozdílu mezí způsobilými náklady a

přesahující 20 mil. EUR

Seinám zkratek
čl.

článek

max.

maximálně

MSP
GBER

malé a střední podniky
Nařízení Komise EU č. 651/2014

odst

odstavec

pb

procentní bod
písmeno

písm.
Smlouva

Smlouva o fundován (Evropské unie

stř,

střední

zákl.

základní

způsob.

způsobilé

Upozornění: Tato tabulka má pouze Informativní charakter

provozním ziskem
z Investice

Investice do hmotného a nehmotného majetku

26.6.2014

l~~ČS~l

Úřední věstník Evropské unie

1187/1

n
(.Seleglslatívrtí akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 651/2014
ze dne 17. Června 2014,
kterým se v souladu s Sáňky 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za sbStelné
s vnitřním trhem
(Text s významem pro HHF)
EVROPSKÁ komise.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na Čl. 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 f), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného
nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Státní financování, které splňuje podmínky d. 107 odst. 1 Smlouvy, představuje státní podporu a vyžaduje ozná
mení Komisi podle čL 108 odst. 3 Smlouvy. Podle článku 109 Smlouvy vSak Rada může vymezit druhy podpor,
které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V souladu s CL 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 povinnosti mohou být za určitých podmínek vyňaty tyto
kategorie podpor podpora ve prospěch malých a středních podniků, výzkumu a vývoje, ochrany životního
prostředí, zaměstnanosti a vzděláváni a dále podpora, jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schvá
lené Komisí pro každý členský stát. Na tomto základě přijala Komise nařízení (ES) Č. 800/2008 {*). Nařízení (ES)
L 800/2008 bylo původně použitelné do 31, prosince 20)3, avšak jeho období použitelnosti bylo následně
prodlouženo nařízením Komise (EU) č. 1224/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES)
t 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelnosti f), a nyní končí ke dni 30. června 2014. Dne 22. Července
2013 bylo nařízení (ES) Č. 994/98 změněno nařízením Rady (EU) i. 733/2013 ze dne 22. července 2013. kterým
sc mění nařízení (ES) £. 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 slučitelností, K těmto novým kategoriím podpory v působ
ností 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.
Budou-li shromážděny dostatečné zkušenosti z praxe, jež umožní koncipovat praktická kriteria pro vyjímání
podpory z oznamovací povinností, která zajistí slučitelnost dalších kategorií podpory ex ante, má Komise

H Úf. vřat. L142,14.5.1998, a 1.
Úř. vést. L 241,9.8.2008, a. 3.
0 Dř.vtatL 320,30.11.2013,122.
O Úř. věsti.204,11.7.2013.aII.
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Název pole: č. 3. Nabídka deatlnainlho balíčku (produktu! - propojeni« dalšími službami

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Zaškrtnete možnost ANO x NE nabídky destinačního 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 destinačního baličku na konaný event, maximálně 500 znaků

Název pole: Název eventů

Vložte llnk odkazující na destlnačni nabídku nebo ubytováni z vrahových stránek eventů

-

Název póla: č. 4. Event vyžadující přenocováni

Vyplňte přesný název eventů

Zaškrtnete variantu ANO x NE

Název aole: Termín
-

Dálo zaškrtněte variantu počtu přenocováni

Zadejte termín

Název pole: Popis eventů
-

Stručná a věcně poplité event, čeho se týká, jaká má zametaní (kulturní, sportovní, jiná)

-

Maximálně 1000 znaků

>

1 přenocováni

>

2 a vlče přenocováni

Stručná popište důvod přenocování
Název Pote: t. 5. Atraktivnost dseOnice a sezónneat

Název pole: Mláto konáni
Uveďte místo a kraj, kde sa event koná <v připadá eventů probíhajícího na vlče místech
vyberte příslušné kraje)

-

Stručná vysvětlete, jak event napomáhá k odstraněni sezónnosť, maximálně 1000 znaků

-

Jak termín konáni eventů přispěje k odstraněni sazčnnosd v destinaci

Název pole: 6.1. Deklarovány počet českých návátévnBců

Jaké jsou důvody konáni eventů v daném terminu

Zadejte přesný počet českých návštévnlků v loňském roce formou celého čísla / očekávaný
počet návštěvníků u nová akce

>

Zaškrtněte možnost POZITIVNÍ X NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE SEZŮNNOST

Případně doložte přílohou
Vyberte metodu plstěni počtu českých návštěvníků
Název pole: č. 6. Návaznost na strukturu návštěvníků
vybranou metodu (s výjimkou odhadu) doložte pfllohou s analýzou, výjezdem ze systému čl
jiným prokazatelným způsobem
>

tickeling

>

zbytková data od mobilních operátorů

>

satelitní snímky

>

jiná objektivní metoda

>

odhad

Stručně popište, jak event pomůže k narovnáni disparit PRAHA x REGIONY, maximálně 1000
znaků
-

Jaké jsou důvody konáni eventů v dané lokalitě

-

Případně doložte přílohou

>

Zaškrtněte možnost POZITIVNÍ X NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE NEROVNOST

Název pole: č. 7. Význam akce
•

Název nnte-1.2- in.H»mwná naft inmkávných) zahraničních návštěvníků
-

>

Zadejte přesný počat zahraničních návštěvníků v loňském roce formou csláho čísla /
očekávaný počet návštévnlků u nová akce

Zaškrtněte variantu REGIONÁLNÍ x NÁRODNÍ x MEZINÁRODNÍ

Název pole: č. 8. Atraktivita eventů
-

Vyberte metodu zjištěni počtu zahraničních návštěvníků

Stručně popište atraktivitu eventů, maximálně 500 znaků
Uveďte záštttu/návštévu známých osobnosti ze světa sportu, kultury, politiky čl jiné, status
události, je-ll udělen

Vybranou metodu (s výjimkou odhadu) doložte pfflohou s analýzou, výjezdem za systému čl
jiným prokazatelným způsobem

-

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

Zaškrtněte některou z odpovídajících variant

>

dcketlng

>

zbytková data od mobilních operátorů

>

národní ambasador

>

satelitní snímky

>

mezinárodni ambasador

>

jiná objektivní metoda

>

status A

>

odhad

Název cole: č. 9. Unikátnost eventů
-

Pokud nebude vtažena pffloha dokazujíc! 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 jedinečná na mezinárodni úrovni

Název pole: i. 10. Soulad a deatfnainl značkou
-

Stručné popSte, zda a jak ověřit konkrétní přispěje k posíleni dobrého jména České
republik
případná k posíleni dobrého jména produktových značek viz bod 12 odkaz
zde (napf. pořádaní eventu v zahraničí), maximální 500 znaků
Zaékrtnáte:
>

100% soulad e Identitou značky

>

převažující soulad a identitou značky

>

minimální soulad s Identitou značky

Musí být odkaz na destlnačnl značku a legendou
Připadne odkaz na produktová loga
Název pole: C,11. SpuM »mP*ftinflgvym jdtosm
Stručné popište propojeni eventu s jednotlivými produktovými tématy agentury CzechTourlsm
dle marketingového plénu (viz odkaz zde na slídu 10), maximálně 600 znaků
Zaškrtnete:
>

100% soulade marketingovým plánem

>

převažující soulad s marketingovým (Sáném

>

minimální soulad $ marketingovým plánem

Název pole: č. 12. Tradice eventú
ZaSkrtnáte variantu

>

1.ročník

>

2.-6. ročník

>

více než 5. ročník

Název pole: č. 13. zsllátánl pfenoeu akce
Popište, připadne uveďte dosah přenosu,
o Akce není přenášena
o

Přímý přenos / záznam

o

TV t on line mádla I rádio vstupy/jiné

V připadá, že lze doložit sledovanost, doložte.
Název polo: 1.1*- Finanční náročnost eventu
-

Vložte prisluiná data
>

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

>

položky rozpočtu po kapitolách marketing, organizace, program a další

Reference Králemba krelská ďtetimčnl tpgfgžnpetl
-

doložte kopií

3

Popis eventů • formulář

Nám apoMbmrtl;

j

Fakturační údaje:

Jména kontaktní osoby;
Email kontafctrtí osoby:
Telefon kontaktní osoby;
Nálev eventu:

Stručný popis eventu - mnx. 120 meků

Tannín:

stručný popis

Popít eventu:

stiučný popis eventu - man, 500 znaků

Místo konáni:

místo a kraj

kultůmi
Sportovní
charitativní
gastronomická
konference
ostatní

B2B

1

|

B2C

OKRUH 1 - Přímě dopady no cestovní ruch

(údaJ k vyplnínl na základě přesného počtu

Í

účastníků v lo.lskám roce)

tlcketlng
zbytková darta, sateBtnI snímky ČI Jhá objektivní
metoda
odhad

tlcketlng

zbytková data, satelitní snímky ČI Jiná objektivní
metoda
odlwd

1. mink
2-5. rojníků
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De minlmis
Prohlášeni žadatele, že ke dni podáni žádosti o dotaci nemá vyčerpaný limit pro podporu de mlnimls.
Datum:

Prefekt

Podpis:

Název r ektu
PoMovéčMo projektu
Název žadatele
IC žadatele

_______________________________________

V připadá využiti režimu ,da minlmis* žadatel dolož! vyplněný formulář .Čestné prohlášeni žadatele
o podporu v režimu de mlnimis*.
* Podpis mtmtutímího zástupem o/y«fi/zac*.

Prohlášení žadatele k režimu veřejné podpory
Zaškrtnout
pWnýptJ

Režim veřejné podpory

Podpis'

Realizovaný projekt nezakládá veřejnou podporu
Projekt bude realizován v režimu „Da minlmis*
Projekt bude realizován v režimu obecného
nařízeni o blokových výjimkách1

Zdůvodnění zvoleného režimu veřejné podpory:
Projekt nezakládá veřejnou podporu
Znaky veřejné podpory

Vazby projektu na znaky veřejné podpory
Ano / Ne (při „Ne" stručné zdůvodněni)

1.

podpora ja poskytnuta státem nebo
z veřejných prostředků

2.

podpora zvýhodňuje určité podniky nebo
určitá odvétvl podnikáni a je selektivní

3.

je ovlivněn obchod mezí členskými státy

4.

je narušena nebo hrozí narušeni soutěže

Projekt nezakládá veřejnou podporu, pokud lze vyloučit alespoň Jeden z výše uvedených znaků
veřejné podpory.
Čestné prohlášeni žadatele, že výše uvedené náležitosti jsou pravdivé.
Datum:
Podpis:

Nové blokové výjimky
Zvolený druh blokové výjimky
Čestné prohlášeni žadatele,

že

realizovaný

projekt Je v souladu s podmínkami pro využiti
zvolené kategorie blokové výjimky a že v projektu
nejsou uvedeny aktivity a výdaje vyjmuté
z působnosti dané kategorie blokové výjimky
(Nařízeni 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.).

Datum:
Podpis':

' Nařízeni Komise (EU) £. 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 vnitrním trhem.
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de mlnimls
2.

Obchodní Jméno / Jméno
žadatele

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

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

Sídlo / Adresa žadatele

□ nabytím (fúzi sloučením5) převzal Jrnénl níže uvedsnáholých podnlku/ů:

IC / Datum narazeni

Obchodní jméno podniku

1.

Sídlo

W

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

□ kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek.................................. .konec................................. ).
že během předchozích dvou účetních období doálo k přechodu z kalendářního roku
na rok hoapodářeký anebo opačné, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byle

V připadá,

použité (např. 1.4 2012-31. 2 2013; 1. 4. 2013-31.12.2013}:

Výše uvedené změny spočívající ve Bpojenl či nabyti podniků

□ jsou Již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
3.

Podniky2 propojená e žadatelem o podporu

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

□ nevznikl rozdělením (rozšlěpenim nebo odštěpením5) podniku.

Žadatel o podporu co považuje za propojený2 a Jinými podniky, pokud I tyto subjekty mezi
aebou mají některý z následujícleh 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 děným 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.

G vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní Jméno podniku

Sídlo

TČ-

a převzal Jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de mlnimls použita7. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dnve poskytnuté) podpory;

Datum poskytnuti

Poskytovatel

Částka v Kč

Subjekty, která mají s žadatelem o podporu Jakýkoli vztah uvedený pod plam. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo vlče dalších subjektů, se taká považuji za podnik propojený s žadatelem o pod porn.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaná se žadatelem o podporu se zahrnuli osobv
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb„ o základních registrech,
vězněni pozdějších předpisů.

Výše uvedené 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.

□ já ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní Jmino podnlku/Jméno
a pfQmenl

SfdloMdrasa

Žadatel níže svým podpisem

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

1 C/Datum nerazeni

3 Za podnik lze považoval podnikatele definovaného v zékoné c 69/2012 Sb.. občanský zákoník.
3 Bfižáf Informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplkac! pojmu Jeden podniť z pohledu
pravidel podpory ob rrfnbrts.

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnuti podpory de mlnimls bude neprodleně informovat poskytovatele daně podpory o
změnách, která u něj nastaly,

4 Viz § 62 zékoné & 126/2008 Sb., o plisminách obchodních apolafinoatí o družstev, vra zněni pozdějších ptedptaů.
3 Viz 5 61 zákonně. 125/2008 Sb.
1 Viz $ 243 zákona ě 126/2008 Sb.
’ Pokud by na základě převzatých dnnoatl nebylo možné drive poakytnulé podpory de mlnimls rozdám, rozdělI sa podpoří
poměrným zpOeobem na zéldadě Matni hodnoty vtaainlho kapitálu nových podniků k datu Minku rozděleni (viz 61.3 odět. s
netíženi ě 1407/2013, ě 1406/2013 a nahrazujícího na/Uenl ě 675/2007).
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> souhlas! se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona
6. 101/2000 Sb., o ochraná osobních údajů, ve znénl p. p., za úCelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem & 215/2004 Sb., o úpravě nékterých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpore výzkumu a vývoje, ve znénl p. p. Tento souhlas uděluji
správci a zpracovateli6, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj CR pro všechny údaje obsažené
v tomto prohlášeni, a to po celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu. Zároveé si Je žadatel
vědom svých práv podle zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Datum a mfsfo podpisu

Jménoa podpis osoby
oprávněni zastupovat
žadatale1

Razítko (poklid |>
•

J

1 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona L 215/2004 Sb., o úpravé néktwýeh vztahů v oblasti VBřejné podpory
a o zméné zákona a podpoře výzkumu a vývoje, ve znání p.
te mlnimls.
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PODPROGRAM
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cestovního ruchu

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 7 - Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR

Přílohy:
•
*

Metodický pokyn pro výběr dodavatelů v NPPCRR
Prohlášeni k výběru dodavatelů v NPPCRR
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Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou
z vlče než 50 % z penážnlch prostředků z veřejných zdrojů, nebo pokud penéžnl 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 práce.
Uchazeč - Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém / zadávacím řízeni.

I.

Vymezeni pojmů

Zájemce - Dodavatel, který byl ve výběrovém / zadávacím řízeni vyzván zadavatelem k podáni
nabídky.

Program - Základní strategický dokument tematické, finaninl a technické povahy pro konkrétní
tématickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní dle a priority pro Čerpáni ze státního
rozpočtu ČR.

Váatnlk veřejných zakázek - Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje
uveřejňováni Informaci o veřejných zakázkách.

Poskytovat*! podpory - Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný

ProHIzadavatele-Elektronicky nástroj definovaný dle § 28 ZZVZ.

subjekt určený zákonem, který může na záldadé zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ve znénl pozdějších předpisů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.

Elektronická trilité - Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadáváni zakázek, systém

Prívnl akt o poskytnutí/převodu podpory - Právní akt, kterým byla poskytnuta podpora
poskytovatelem podpory příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutl/pfevodu podpory. V daném
Programu se jedná o Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

PtQamca Je veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájeni, realizaci či udrženi akce
spolufinancovaná z rozpočtu MMR, kletý na základe Rozhodnuti o poskytnuti dotace přijímá dotaci
Z Programu.
Zadávací Hrant - Postup zadavatele podle z. č. 134/2018, o zadáváni veřejných zakázek (dále jen
■ZZVZ*), jehož účelem je zadáni veřejná zakázky, a to až do uzavřeni smlouvy nebo do zn/éenl
zadávacího nzenf.

Výběrová Hraní - Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu (dáte jen .MP"), Jehož
účelem je zadáni zakázky, a to až do uzavfenl smlouvy nebo do zničeni výběrového nzenl.
Zadáni vaTaJná zakázky (§ 2 zákona ZZVZ) - Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavřeni úplatné
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 upravuj lei spolupráci zadavatele
pfl zadáváni veřejné zakázky

Zadáni zakázky ve výběrovém Hrant - zadáni zakázky dle tohoto Metodického pokynu. Metodický
pokyn upravuje postup zadáni zakázek malé hodnoty (do 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb
a 6 mil. Kč bez DPH u staveb) a zadáni zakázek pro příjemce, kteří nejsou zadavatelů dle ZZVZ

elektronických tržiSt upravuje usneseni vlády č. 343 ze dne 10. 6.2010.

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

li.

Vymezení veřejných zakázek v programu

V následující kapitole Je uvedeno vymezeni zakázek realizovaných v rámci zadávacích řízení
(realizovaných dle ZZVZ) a v rámci výběrových fizent (realizovaných dle tohoto MP).
Zadavatel je povinen při zadáváni zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházeni,
přiměřenosti a zákazu diskriminace.
Zakázky se podle předmětu děli na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební
práce.
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka. Jejímž předmětem Je pořízeni věci, zvířat nebo
ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součásti veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce
3. Pořízením se rozumí zejmána 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)

Veřejná zakázka - veřejnou zakázkou je veřejné zakázka na dodávky podle § 14 odst 1, veřejná
zakázka na služby podle § 14 odět 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 béhem realizace projektu provádí výbárová nebo zadávacr nzenl.
Vetejným zadavatelem (§ 4 ZZVZ)
a) Česká republika; v připadá České republiky se organizační složky státu2) považuji za

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

b) zhotoveni stavby, nebo
c)

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

Stavbou je pro 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 odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž
za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u niž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

samostatná zadavatele,
b) Česká národní banka,
c) státní přlspévková organizace,
d) územní samosprávný celek nebo jeho přlspévková organizace,
e) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojováni potřeb veřejného zájmu, která 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.
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3. Zakázka malé hodnoty č. I (A. nezadavatelé / B. zadavatelé)

Druhy veřejných zakázek v programu
Druh VZ

Rozpětí v Kč (nedosahuje max. hodnoty)

Přímá objednávka

0 - 88.999 Kč bez DPH

Zakázka malé hodnoty č. 1

100.000 - 999.999 Kč bez DPH

Zakázka malé hodnoty č. II

1.000.000 -1.999.999 Kč bez DPH - dodávky a služby

4.

1.000.000 - 5 999.999 Kč bez DPH - stavby
Podllmitnl

•

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)

•

Zadavatel může zároveň na základě písemná výzvy oslovit min. 3 potenciální uchazeče (musí
se jednat o uchazeče, kteří Jsou schopni dodat požadovaná plninl).

•

Lhůta pro předkládáni nabrdek musí být min. 10 pracovních dni.

Podlhnltnl veřejné zakázka (A. nezadavatelé)
■

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

•

U podllmitnfch 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 zároveh na základe písemné výzvy oslovit min. 5 potenciálních uchazečů
(musí se Jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované plnánl).

•

Lhůta pro předkládáni nabídek musí být min. 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

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

Typy zadavatelů
A. Zadavateli, kteří nejsou zadavateli dle zákona o zadáváni veřejných zakázek (nejsou
veřejným a dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - .nezadavatelé’.
B. Zadavateli, kteří jsou zadavateli dle zákona o zadáváni veřejných zakázek (jsou veřejným
nebo dotovaným zadavatelem dle § 4 ZZVZ) - .zadavatelé".

III.

Postup zadáni veřejné zakázky dle metodiky
Minimální rozsah zadávacích podmínek pro zakázky dle metodiky

Součástí oznámení musí být základní Informace o zakázce a výběrovém Rzaní. Oznámeni muBl
obsahovat alespoň tyto údaje:

Druhy zadáváni veřejných zakázek dle typu zadavatelů
Druh VZ

A. Nejsou zadavatelé za
zákona

B. Zadavatelé za zákona

a) Identifikační údaje zadavatele;
b)

Název zakázky;

1.

Přímá objednávka

Dle metodiky

Dle metodiky

c)

Druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);

2.

Zakázka malt hodnoty č. I

Dle metodiky

Dle metodiky

d)

Obchodní podmínky, případně i závazný vzor smlouvy;

e)

Platební podmínky;

f)

Maximální hodnota předmětu zakázky - Maximální hodnota předmětu zakázky stanovená
v rámd zadávací řízeni na předmět prp|í
musí být shodná s předpokládanou hodnotou
uvedenou v související žádosti o dotaci, ke které se výběr dodavatele vztahuje. Maximální
hodnota předmětu zakázky musí být v rámci zadávací dokumentace zadávacího řízeni
stanovena.;

3.

Zakázka malé hodnoty č. II

Dle metodiky

Dle metodiky

4.

Podllmitnl

Dle metodiky

Dle ZZVZ

5.

Nadlimitní

Dle ZZVZ

Dle ZZVZ

Podrobnosti k jednotlivým zakázkám v Programu
1.

Přímá objednávka (A. nezadavataM / B. zadavateli)
•

Musí být uveden účet- bankovní spojeni dodavatele.

•

Musí mft povinni náležitost) smlouvy (předmát táni, termín plnánl, datum splatnosti, cena
bez DPH, cena včetně DPH, harmonogram fakturace, Identifikační čisto projektu - vazba
na projekt, atd.).
Nesmi se jednat o rámcovou objednávku.

•

Ptedmét zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracováni nabídky - Předmétem zakázky
se stává dle charakteristiky akce, na kterou byla podána žádost o dotad, bud celé akce, nebo
jejf funkčně ucelená části (pokud objektivně není možné zadat akci jako celek jednou
zakázkou).;

I)

Lhůta a místo pro podáni nabídky,

j)

Požadavky na způsob doručeni nabídky;

k) Hodnotící kritéria;
l)

2. Zakázka malé hodnoty i.1 (A. nezadavatelá/B. zadavatelé)
•

Požadavek na způsob zpracováni nabídková ceny;

h)

Přímá objednávka musí být oboustranné potvrzená.

•

•

g)

U zakázky, která nedosahuje hodnoty 1.000.000 Kč bez DPH Je zadavatel povinen oslovit
min. 3 potenciální uchazeče (musí se jednat o uchazeče, kteří jsou schopni dodat požadované
pkiénl).•

Způsob hodnoceni hodnotících kritérii - zadavatel musí písemné odůvodnit stanoveni
významnosti dílčích hodnotících kritérii, současně zadavatel musi stanovit váhu
pro hodnoceni dnčfch 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 týká.

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 éestné prohláéenl 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 týkající se předmětu zakázky
a Jeho realizace máji uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad
nabídky se zadávacími podmínkami, u zakázek vyšál hodnoty povinný požadavek zadavatele
na předloženi návrhu smlouvy na realizaci zakázky, pokud není návrh smlouvy součásti
zadávacích podmínek. Případně dalíl požadavky.;

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

Národní program podpory CŘ v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodně Infrastruktury CR
1. výzva 2017
Příloha C. 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 výběrovém řízeni před jeho zahálením. PR stanoveni předpokládané hodnoty
zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni zahájeni výběrového řízeni.

Pn

stanoveni předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a Informaci o zakázkách
stejného nebo obdobného předmětu plněni, nebo údajů a Informaci získaných průzkumem irhu
s požadovaným plněním nebo Informaci získaných jiným vhodným způsobem.
Smlouva musí být uzavřena na dobu určitou s respektováním terminů maximální možné délky
realizace projektu dle podmínek Programu.

p)

Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;

Dělaní předmětu zakázky

q)

Lhůtu, po kterou je dodavatel nabídkou vázán;

r)

Doba a místo plněni zakázky;

Zadavatel nesmi rozdán předmět zakázky tak, aby tím došlo ke sníženi předpokládaná hodnoty pod
finanční limity stanovená v tomto MP a k zadáni zakázky v jiném (mírnějším) dtuhu výběrového Rzaní,
než Jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

s)

Možnost využiti
poddodavatelů

I)

Případně dalSI požadavky na zpracováni nabídky,

u)

Poskytováni dodatečných Informaci;

v)

poddodavatelů

(původně

subdodavatelů)

a

specifikace

případných

Lhůta pro podáni nabídek nesmi být

Údaja povinná pubSdty.

Pokud zadavatel v rámci otevřené výzvy přímo vyzývá zájemce, musí být schopen prokázat odesláni
této výzvy.
Postup zadáni zakázek dle metodiky

Stanoveni předmětu zakázky
a)

všechna plnénl, jejichž předměty plněni tvoři Jeden funkční celek nebo

b)

všechna obdobná a spolu související plnénl, přičemž související plněni 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 označeni zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě jej! organizační složku za příznačná, 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:

b)

a)

u zakázek malého rozsahu kratší než 10 kalendářních dnů,

b)

u podllmltnlch zakázek kratší než 15 kalendářních dnů,

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 nejpozdájl 6 pracovních dnů a v připadá zakázky malého rozsahu
nejpozdájl 4 pracovní dny před uplynutím Irůty pro podáni nabídek. Dodatečně informace může
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle dodatečná informace k zadávacím podmínkám, případně souvisejíc! dokumenty,
nejpozdájl do 4 pracovních dnů a v případě zakázky malého rozsahu ne]později do 2 pracovních dnů
po doručeni žádosti podle předchozího odstavce.

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak. aby předmětem jedné zakázky byla;

a)

Lhůta pro podáni nabídek a vysvětleni zadávací dokumentace

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
by bylo pořizované plněni nekompatibilní s již používanými zařízeními ti systémy a jeho
přizpůsobeni by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel
v zadávacích podmínkách uvést podrobně|i specifický popis plněni.

Skutečnosti uvedené v předchozím bodu Je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyžádáni
prokázat

Využiti poddovatelů

Dodatečná Informace, včetně přesného zněni požadavku (anonym izace tazatele), odešle zadavatel
současně všem zájemcům, která vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejni dodatečné informace
včetně přesného zněni žádosti stejným způsobem, Jakým uveřejnil oznámeni otevřená výzvy,
případně tyto připojí k zadávací dokumentaci na elektronickém tržišti.
Provede-ll zadavatel (prostřednictvím dodatečných informaci) Opravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží thůtu pro podáni nabídek, a to podle povahy provedená úpravy. V případě takové
změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných .dodavatelů, prodlouží zadavatel
Ihútu tak, aby od okamžiku změny dnna celou původní délku šrůty pro podáni nabídek.

Otevírání obálek, posouzeni a hodnoceni nabídek
A. Otevíráni obálek - nabídky doručené v listinná podobě
Obálky nesmi být otevřeny před uplynutím lhůty pro podáni nabídek. Otevírají se pouze obálky
doručené ve lhůtá pro podáni nabídek.

B. Otevíráni nabídky doručené v elektronická podobě
Otevfenlm nabídky podané v elektronická podobě se rozumí zpffstupněnl jejího obsahu. Nabídky
podané v elektronické podobě nesmi být zpřístupněny pléd uplynutím lhůty pro podáni nabídek.
ZpflstupAujl se pouze nabídky podaná ve lhůtá pro podáni nabídek, podepsané zamčeným
elektronickým podpisem.

V případě využití poddodavatelů je příjemce povinen ve smlouvě uvést tuto skutečnost včetně
seznamu poddodavatelů a rozsahu jejich zapojeni na realizaci díla.

1 Dokumenty ne starší 90 dnů.
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Otevíráni obálek (popř. elektronických nabídek), posouzeni a hodnoceni nabídek provádí:
a)

zadavatel,

b) Jiná osoba, poválená zadavatelem (dále jen .poválená osoba*), tímto způsobem je možná
posuzovat a hodnotit pouze zakázky malého rozsahu nebo
c)

hodnotíc! komise, která má alespoň 3 Sieny, kterou jmenuje zadavatel.

O otevíráni obálek, posouzeni a hodnoceni nabídek se poflzuje protokol obsahující rozhodné
skutečnosti, týkající se posouzeni a hodnoceni nabídek (nejprve se otevírají elektronicky doručeni

nabídky):
a) seznam doručených nabrdek, včetné identifikačních údajů uchazečů;
b) seznam uchazečů vyzvaných k doplněnl/objasnénl nabídky, pokud byli vyzváni;
c)

seznam vytažených nabídek a zdůvodněni vytaženi nabídek, pokud byly nájaké nabídky
vylázeny;

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 posouzeni a hodnoceni nabídek
o změnách, která nastaly v průběhu výběrového Uzeni.

MINISTERSTVO
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Zadavatel rozhodne o novém posouzeni a hodnoceni nabídek, pokud zjisti, že hodnotící komise nebo
pověřená osoba porušila postup stanovený tímto MP. Pro nové posouzeni a hodnoceni nabídek může
zadavatel ustanovit jinou hodnotící komisi nebo tímto pověřit jinou osobu, případně provede nové
posouzeni a hodnoceni nabídek sám.

Hodnoceni nabtdek
Hodnoceni nabídek může být provedeno výhradně na základě jednoho ze dvou základních
hodnotících kritérii, tj. 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 dllčl hodnotící kritéria. Při stanoveni a vymezeni dílčích
hodnotících kritérii musí zadavatel postupovat analogicky či v souladu s § 114 a náBl. ZZVZ. Dále Je
zadavatel povinen:
•

stanovit taková kvalifikační a hodnotící kritéria, která nebudou diskriminační a nebudou
neopodstatněně znevýhodňovat určité dodavatele,

•

stanovit základní hodnotící kritérium, kterým je I) ekonomická výhodnost nabídky, nebo II)
nejnlžšl nabídková cena.

•

při využiti kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanovit jednotlivá dllčl hodnotící kritéria
a jejich váhy v procentech (dllčl hodnotící kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty
a ceny).

Posouzeni a hodnoceni nabídek
Osoby, která posuzuji a hodnotí nabídky, nesmi být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté a musí
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, která se dozvědí v průběhu posouzeni a hodnoceni nabídek.
Pfed zahájením posouzeni a hodnoceni nabrdek musí potvrdit svou nepodjatost a převzetí závazku
mlčenlivosti formou čestného prohlášeni. Osoba, která zpracovávala ZD, nesmi být členem hodnotící
komise.
Zvolit komisi ano otevíráni obálek a hodnoceni nabídek.
Zadavatelem zvolená/é Komise pro otevíráni obálek a hodnoceni nabídek (dále Jen „Komise")
má alespoň tfl členy, klen nesmi být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, o své
nepodjatostl učiní písemně 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) Zvolená Komise zalistl otevíráni obálek.
b) Provede posouzeni kvalifikace, hodnoceni nabídek
c) Komise zadavateli otedložl návrh vítězného dodavatele zadávacího řízeni a doporučí

■

Dllčl hodnotíc! kritéria se musí vztahovat k nabízenému plněni zakázky. Mohou Jimi být
zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného pkiěnl, estetické a funkční
vlastnosti, vlastnosti plněni z hlediska vlivu na životni prostředí, vliv na zaměstnanost osob
se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis,
zabezpečeni dodávek, dodací lhůtá nebo lhůta pro dokončeni.

•

Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, Jejichž
účelem je zajištěni povinnosti dodavatele, sankce, nebo platební podmínky.

•

dbát na to, aby tato kritéria skutečně vyjadřovala vztah užitné 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 vefojné zakázky,
pokud mají významný dopad na její plněni.),

•

stanovit jedním z dílčích hodnotících kritérii 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 mft (v případě jejich použití) úhrnem vyšší

uzavřeni smlouvy.
Posouzeni nabídek

váhu než 10 %,

Po otevřeni obálek provede zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba posouzeni nabídek.
Posouzeni nabídek spočívá v posouzeni, zda jsou nabídky zpracovány v souladu sa zadávacími
podmínkami.

■

stanovit v oznámeni, výzvě nebo v zadávací dokumentaci váhu, kterou vyjádři v procentech,

■

zajistit, aby dílčím hodnotícím kritériem nebyla Jakákoliv sankce ani splatnost faktur,

Jestliže je nabrdka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplněni
nebo objasněni. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmi být změněna nabídková cena a/nebo
údaje a informace, která jsou předmětem hodnoceni.

•

v případě, že Je dllčl hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné (např. doba realizace, délka
záruky) musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit maxirnálnl hodnoty takovéhoto
kritéria,

V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtá nedoplnl nebo neobjasni, případně zadavatel
nepromins pozdní doplněni nebo objasněni, musí být tato nabídka vylezena.

•

zajistit, aby v případě použiti dílčího hodnotícího kritéria .záruka: neakceptovala hodnotící
komise nepřiměřené nabídky, a v případě použití tohoto kritéria zadavatel v zadávací
dokumentaci stanovil maximální hodnotu záruky, aby JeJI nepřiměřená nabídka neúměrně
nepřevážila váhu kritéria cena a max. délku záruky, tak aby nepřekračovala dobu trváni
zadávací lhůty.

Hodnoceni nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba podle hodnotících
kritérii uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodněJSI nabídku vyhodnotí ekonomicky
nelvýhodnějšl nabídku nebo nabídku s nenižší nabídkovou cenou. Hodnoceni nabídek může být
provedeno přéd Jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzeni nabídky, která byla podána
uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tuto skutečnost je v takovém případě uvedena
v protokolu.
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Seznámit bezprostřední po hodnoceni písemně všechny uchazeče o výsledku zadávacího
řízeni.
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Uzavření smlouvy s vítězným uchaiwčam
8 vybraným fv Ulaným) uchazečem uzavřít smreuru - V připadá řešeni dodávky (plněni předmětu
smlouvy) prostřednictvím pod dodavatele musí Být lato skutečnost uredena v uzavřená smlouvá
včetně specifikace předmětu.
V připadá uzavírán! sirtouvy platí, žá zadavatel Je opiávnfin uzavfit smlouvu pauze 9 uchazečem,
který podal vtttznou nabídku (dále Jer .vybraný uchazoS*). V připadá, že vybraný uchazeč odmítne
uzavfit smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne do tónou aouítnn t, máze uzavfft
zadavatel smlouvu s uchezečom, který es umfats jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí váty může
zadavatel opakovat pro uctnoate, který se umísil ne třetím místě v poředl Smlouva nutí být
uzavřena vb shodě s podmínkami výběrového řízeni a vybranou nabídkou. 2a nedostatečnou
Součinnost J« považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (fen. UoSná
nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V připadá, že uchazeč neposkytl zadavateli dostatečnou
součinnost, doloží zadavatel bito skutečnost písemná formou čestného prohlááenl.

PRO MlSTNl
ROZVOJ

a) pokud se na zpracováni uchazečovy nabídky podíle) zaměstnanec zadavatele ČI Člen
statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího organu zadavatel#,
Čten reeflzačnftiD týmu projektu a oeoba, která se na základě smluvního vztahu podílela
na zadáni předmětného výběrového řízeni
reap. s LkJitcečem ve sdruženi, který je zumástrancam zadavatele Cl Členem realizačního
týmu Cl osobou, která ee na základě omkivntoo vztahu podílela na zadáni pfedmátnáho
výběrového Rzaní, nebo

o) Jehož
ret m Je zaměstnanec zadavatele, čten
Iza fho týmu « osoba, která se
na záktadá smluvního vztahu podílela ne zadán) předmětného výběrového řízeni.

Národní program podpory CR v regionech
Podprogram Rozvoj základ a dopróktxtoé intrastnikhiry CR

Ol
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Pntoha i7 Zásad pro žadatele

Odeje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výstedak hodnoceni nabídek, z něhož Je zřejmé
pořadí nabídek. Tato Informace musí být zaslána písemní, a to bud dopisem, nebo elektronicky
(odesláni musí být schopen zadavatel prokázat - dodejto, podací Katek, předávací protokol,
emailovou doručenkou spolu s odeslaným emaSsm spad.).
Pokud sl to zadavatel v oznámeni výběrového řízeni vyhradí, může ve výběrovém nzenl uveřejni
oznámeni o výsledku výběrového řízeni a případná oznámení o vyřazeni nabídky stejným způsobem.
Jakým vyhlásil výběrové Bzarí. V takovém připadá se oznámeni d výsledku výběrového lízaní
a případné oznámeni o vyřazeni nabídky považuje ze doroCená vtem dotčeným zájemcům a váam
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.
Zadavatel Js povinen neprodlené Informovat poskytovatele podpory o váerži řízeních o přezkoumání
úkonů zadavatele zahálených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále j«n .CFOHS1)
a rozhodnutích ŮOHS o těchto řízeních Jejichž předmětem Je předmětná zakádka financova
za státního rozpočtu ČR.

IV.

Zadavatel nesmi tssvfit smlouvu e uchazečem,

b)

MINISTERSTVO

Kontrola zadávacích Kzaní

Kontrola ztdávadch Hzsnl Js (tajná pro kontrolu zsUaok roubovaných v rámci metodlry
i zakáztk realizovaných dis zákone.
Výběr dodavatel* podléhá kontrola. Kontrola Jo prováděna pétd vydáním Roshodautl
o poakytmitl dotace.
Povinnosti zadavatele k uchováni doáumantaca
Zadavatel Ja povinen uchovávat vetkerou dokumentaci o zakázce a záznamy o etekhonfekýdi
úkonech související
s zadáním zakázky. Dokumentaci o zakázce se rozumí souhra vSech
dokunentů v Ks né čl otoktronbtó podobá, pořízené v průběhu výběrového řízeni.

označeni smluvních stran vt ICO a DIČ pokud Jsou přiděleny,

Doba, po kterou musí mft příjemci veěkeré originální dokumenty související s
í zakázky
uchovány, Ja aiaixnrena v právním aktu o poskytnuti podpory nebo závazných právních předpisech
upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončeni projektu.

b)

předmět pteáM (Konkretizovaný kvairtttafrvni i kvaltatlvné);

Doloženi výběru dodsvatett správci programu

c)

cena bez DPH, vC. DPH a uváděni samotného DPH, pflp. uvést že dodavatel není plátcem

Po uzavřeni smlouvy a vybraným dodáváte lam předložit správci Programu nfla uváděná
dokumenty (tav. doklady druhé víny):

Smlouva musí mě písemnou formu a musí obashavat aJespoá tyto náležitosti:
a)

DPH, ptntobnl podmínky;
d)

1. Fonuuláf es základními údaji o zvoleném ftnnl.
KopR výzvy na podáni naMdék uveřejněné napodáhi zadavatel* nsbo na elsldronlckám
nástroji, případná I písemnou výzvu zadavatele k předloženi nabídky na rad Izáci akce
váét vt h přBoh.
3. Nabídku vtěznétn zájémc* na záldodě výzvy (včetně příloh- návrh tmieuvy o ddo

doba a místo plnánl,

Z

a) vymezeni subdodavatelů;
f)

bankovní spojeni dodavatele,

S)

harmonogram čerpáni finančních prostředků (dotační I vlastni);

top.).

h) dattl obUgstoml náležitosti dle záduma i 8912012 Sb„ občanského zákoníku.
Zadavatel nesmi umožnit podstatnou změnu práv a povinnosti vyplývajících za smlouvy, kterou
uzavřel na pérénl zakázky. Vymezeni podstatných změn db § 222 ZZVZ.

4. Doklady o splněni kvaUflmčnlch předpokladů vybraného dodavatel*
6. Zprávu o posouzeni a hodnoceni nabídek.
(. Smlouvu ivtenou a vybraným dodavatetem.

Zrušen'výběrového řízení
Zadavatel je oprávněn výběrová Uzeni zn
nejpozd^l však do uzavřeni smlouvy. O zmSenl
výběrového ftianl |e zadavatel povinen bezodkladná písemná řrrtarmoval víechny uchezeie, kteří
podali nabídku ve lhůtá pro podáni nabídek.V
V připadá zntSenl výběrového fízuni v době běhu lhůty pro podáváni nteildsk. uveřejní zadavatel
Informaci o znilerrl výběrového Biem stáným způsobem. Jakým toto výběrové řízeni zahájil.

Poskytování informaci
□ výsledku výběrového řízeni musejí být bez zbytečného odkladu Informováni váichnl uchazeči, kteří
podali nabídky ve irůté pro podáni nabídek a Jejichž nabídka nebyle vyřazena z výběrového řízeni,
Oznámeni o výsledku výběrového nzenl musí obsahovat min. následující Informace; Identfl toční
' Dle ZZVZ (Um

xn,| 217 udáte)
BMC
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Prah látaní k akci financované z Národního programu podpory

nlho ruchu v regionech

Já, (pffjnrwnl, jméno, titul)......................................................... .................... žadatel/statutárnízástupce
(název žadaíeie o dotaci)..........................................................................-................
prohlašuji, že píl výbéíii dodavatele byty dodrženy zásady transparentností, rovného

Projekt

zaobdeerri a zákazu dlekrimlnaca.

NAnv nroíofriu

IdentBkačrl Cíito r-rojekii,

Názw žadatefe
ICžBdatete

Identifikace zadávacího řízení

(datum; razftim a podpis žadatetfi/atfltutómlho zástupce)

I Název/&loJo zadávacího Uzení

identifikace typu zadavatele
Zadavatel ze zákona*
Není zadavatel ze zákona*
* označte aniévnou odpouští (Ano)

Druh zvoleného zadávacího / výborového ffwnt
VZMR 0 - 099.990 KČ bez DPH*
VZMR1JJOODOO - 1999.998 Kfi bez DPH t dodávek a služeb*
1000.000 - 5.999.999 Kč beSDPH ti
eb
PodmKnt*
Nadllmltnr
* označte správnou od. wfttf a uveďte p/edpokládanou hodnotu zaktzk

Přílohy:
Specifikace oslovených_ suhjftxfrú
cmo

Nttivaulsttu

í
í
1

Hodnotící kritéria a váhy
Gera
Kvarta
Ostatní {speeflojte)
Cena musí dosahovat min. 60 % u dodávek a jíužob a B0 % u staveb. Subjektivní kriteria rmrel
dosahowt mex 10 %.

Informace k výběrovému / zadávacímu Kzent
Pledpoktedanfl hodnota zakázky (Kfi bez DPH‘
VvsouNttand / skutečná cena zakázky Kč bez DPH
Lhůta pra podávání nabídek
Vyvéftetil výzvy na profilu zadavatele nebo
elektronickém nástroji pra administraci a správu V2
Počet odovených uchazečů

Počet obdržených nabídek

Uveďte Mtv. ve ktwů byto možné pmfd&tíat
nebldk .
*
Kde vyvě&sna
Uvedlo odk&z
•
V fltoZQ uvoďte Prin f sereen v‘zv.
■
[/veďte počet oslovených uchB2ečú.
■
V přftoze vyjmenujte ostavené zájemce
a doložte kopte oslovení, pfípndné jiný
doklad 'okazu fcf osloveni.
■
Uveďte počet obdržených nabídek
■
Vpfifoze 5pecí/iJfur[ťe obdržené nabídky.
•
V pflbze doložte kopH krycích lislů
váoch obdržených nabídek a kompletní
vítěznou nabídku

ID a adresa

Specifikace obdržených
čtete
Dodavatel

Nabídková cena

1
t

Datfl krttárf*

i

Pořadí i poznámka

rozhoduikf
provýMr
i

1

1 Ke každému zadávacímu / výběrovému řtonl musí být Mmoetatné prohítterí.
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Č.j.;10225/2Q17~54/A
ČfelO V CES: 5571
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU
přílohy zásad pro žadatele1

1)
2)
3}
4)
8)
6)
7)

Přehled oprftvn&nýrfi příjemců
Pfltfsdy uznatelných a neuznatelnýcli výdajů
Parametry na úrovni projektů
Dopáfajjrtí informace k rwtonl o htakcvýeh výjimkách
CttarakterMlka aventů
Výbflr ražtmu veřejné podpory
Metodcký pokyn prjvýbftrdotíavaalCí v NPPCRR

MINISTERSTVO
PRO
ROZVOJ

Cit

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU
přílohy zásad pro žadatele

PZ1 - Přehled oprávněných příjemců

MINISTERSTVO
pro místní

ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
Přehled oprávněných příjemců

■

De*trn*Jni apolagnoetl na úrovni krajů
o
o
o
o

-

Krajská DS - subjekt zřízen/ za úSetem realizace maritatingových aVtfvl g propagace
hraje.
Krajská DS pokrývá celé území kraje.
Jedním re zakladatelů/zřizovatel Oje kraj.
Je registrovaná/certfflknvaná na MMR.

Lokální a oblastní dMtlaaCnf spotsfinoetJ
o
o

o

lokální a o Mas tni DS = subjekt zřízený za fiatem resfizace marketingových aktiv řt
a propagace destinace.
DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kultu mé případně jiným
zpfeobem specificky vymazané cbtast). (Destinace představuje velikostí menší územní
celek než kraj, v některých případech území destinace přesahuje administrativní hranice
kraje.).
lokální a oblastní DS je rastrovaná / a flkovaná na MMR.

Přehled právních torem oprávněných příjemců:
■
■
•

Společnost s ručením omezeným
Obecné prwpéSná společnost
Ústav

■
■

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Státní pPfspůvkwé organizace ostatní

•

Spolek

•

Zimové sdružení právnických asob

■
■
■
■
■

Obec
Kraj
Dobrovolný svazek obcí
Akdová společnost
Pobočný spolek

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU V REGIONECH

PODPROGRAM
MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE

PZ 2 - Příklady uznatelných výdajů

MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ CR

národní program podpory cestovního ruchu v regionech
1. výzva 20S7

NPPCRR - WtartattTBOv* aktivity v CR(t17D72ŽOO)

Příklady uznatelných a nauznatelných výdajů
PHttody podporovaných aktivity
(nejedni se o taxativní výčet)

Podporován* oblud
•

Tvorba strategických dokumentů destinace.

Piletady uxntMInýth 1 Muznttafnýeh výdajů ais skfivB
(najedná as o tanrtfnrt výtet)
•

•

kiwi dutina ca (i)
•

Tvorba do pádových studil (hodnoceni ekonomických,
soctatnlcti a ertYtnunmentainlch dopadů cestovního
íUC^u; ateiůVártf vztáhli rezMorttti a tiávítévnlkú;
podklady pn> ňávitévnický management monttortig
udriítoMho rozvoje).

•

■

•

VzdůlAvénl a trénink pracovníků DS a dattlch aktérů
costovriFbo
rachu
^pracovníci
TIC,
DS,
oddOenitalboiů cestovního ruchu dl Křehkém

•

Uznatelné výdeje
o Výdaje spojené se zponoovénlm alctutózaco strategických
dokumentů, vyhodnocením plnénl stávajících otratogfckých
dokumentů, respektive zpracováni nových strategických
dokumentů po ukončeni jejich platnosti (nepf. výzkum potenciálu
destinace e jeho využití, realizace studii a pořízeni dat pro
zpracováni / vyhodnoceni i aktualizaci strategických dokumentů,
artd.).
o Kooiďmečnl schůzky a workshopy pro zapojené subjektypronájem proetor, technika,
Neuzn stal né výdaje
a Realt mvýí*Jůr»Boijvt»oj[ctchs
tuallzHci/vyhodnocením/
zpraoevénlm strategických dokumentů.
o Výdrže spojené íakhnlbad/vyhodnocením/zpracováním
strategických dokumentů vtosmhrl aCanL
Uznatelná výti«(e
o Výdaje spojené s pořízením studil poplsi^lclch dopady
cestovního nxáw na doatínscl — ktrrauftace, prm&mf sfct&r áati,
sekundám! analýza dat, prezentace.
o Výdaje s pořízením prostfecWi (3W, nebo HW). dat a daltleh
aktivit pro zaoezpecenl realizace dopadevé studie vlastními
silami.
Neuznateiné výdaje
o Výdejo opojené e pořízením dopadovýeh studil nownrviwjMcb
s úJBmím destáiaos.
o Reakzaeo doc odových ttaidil vtactnlmi silami.
Utznstetná výdaje
o Výdaie spojené s úftesli olíových skupči vzdélpvocích aktivit na
Stoleni ; poplatek za neastna kurzu'
1
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o

Výdeje spojeně s pronájmem sálu vCeme pronájmu technického
vybaveni pro realizaci Skolení, odměnou svtemlho lektora,
zajištěním studijních materiálů.
Neuznatelné výdaje
o Výdaje na odměnu interního lektora,
o Doprava na Skoleni. Ubytování v pfípadB vícedenních školení,
o Pronájem prostor v případě realizace Skolení v prostorách
v majetku Stenů statutárních orgánů organizace (např. pronájem
vlastní taaartačky, pronájem prostor mimo organizací, ale
vmahtkusta itáinlhozástucre, rd .
IJznateln r výdajB
o Pořízení metodiky pro definováni KPI'3, včetně nástrcjú na jejich
sledováni a popisu jejich vyhodnocování včetně konzultačních a
poradenských služeb
o Pořízeni dat a dalších podkladů pro definováni l sledováni /
vyhodnocováni KPI's destinace,
o Proškoleni zaměstnanců zodpovědných za sledováni a
vyhodnocováni ,KPI‘e-lektor, vytvoření manuálu,
o Tvorba SW prostředí, ve kterém budou klíčově hodnoty
zaznamenávány, analyzovány.

úřadě, vzděláván a školení průvodců,
ifcjekm
cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).

Nestaveni KPI’s pro vyhodnocování efektivity
činnosti destinečnfch společnosti.

Neuznatelné výdaje

o
,realizace

marketingových

Setřeni

v

oblasti

Výdaje spojeně se zajištěním definování r sledováni/
v-had nocování KPT* destinace vlastními 9llami.

Jznats,..-výdaje

■

o

monitoringu návštěvnosti (profil návštěvníka), Setřeni
zdrojových trftfi, vnímáni destinace (image, brarvd),
spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo
analýz konkurence.

o
o

Marketingové výzkumy
o

(2)

Výd aje spojené s« zajištěním marketingových výzkumů
realizován jich za účelem sledováni profilu návítSvnlků. trendu
y náštěvnosti. požadavků a spokojenosti návštěvníků,
Výdeje spojeně s realizaci výzkumů 2a účelem srovnáváni
destinaci (benchmarking).
Pořízení nástrojů (ČTW e HW, delší) na realizací výzkumů, správu,
zpracováni e vyhodnoceni dat.
Pořízeni upomínkových pfedmělú pro účastníky výzkumu

Neuznatelné výdaje
o
o
•

Realizace výzkumů u nositelů nabídky cesnjvnfho
ruchu se zaměřením na rozvoj destinace - zjištěni
Totiťb na stranS nabídk srokojanost stornováním

•

Kontrola tazatelů nebo realizační firmy v terénu vlastními silami,
Dodatkové analýzy dat pařízených v rámci programu rad rámec

Uznatelné výda|e
o Výdaje spojené s realizaci výzkumu u nositelů nabídky,
o V Máje 6
ně 6, gfljcním nžetrojů iSW HW, další na zajištění

Z
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a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení
nabídky CR apod.

0

•
•

Raallzsc. mystoi y^nopplngu u poskytovatelů služeb
cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality
služeb.

■

■

•

Tvorba a ínovaca
produktů (3)

Akce
cestovního
ruchu
(realizace
evenlů
regionálního
charakteru
ve spolu prácí
s ablaBtnlřlckálni OS). Vztah realizovaných akcí
k nabídce destinace a akce musí být primárné
zaměřené
na
návštěvníky
cestovního
ruchu
(nebudou podporovány akce zamířené primárné
na rezidenty destinace - např. společenská - kulturní
akce.atd.)

•

PoópotGfíé évorjřy batfou hodnoceny dře metodiky a
Kntáril pro posuzování Kvality avantí využívanou
agenturou CmcDTounsm.

výzkumů u noaltetů nabídky.
Vídaje spojeně e uspořádáním workahopu/ konference pro

nositele nabídky za účelem projednáváni možností 1 překážek
dalfilho rozvoje destinace.
Meuznateinó výdaje
0
Realizace dotazování vlastními silami.
Uznatelné výdaje
0
Realizace aktivit souvisejících se zajištěním myslery-shoppíngu a
Jeho vyhodnocením (definováni nápravných opatřeni), včetně
nákupu služeb souvisejících s realizaci myatery-áhoppingu u
poskytovatele dané služby.
0
Mysíery-shopplng musí být realizován specializovanými 1
vyškolenými subjekty.
Neuznatelné výdaje
0
Realizace dotazováni vlastními silami.
0
Následná opatření k odstraněni chyb zjištěných v rámci mystery
shoř .ringu.
Uznatelné výdaje
0
Eventy budou posuzovány dle metodiky agentury CzechTaurism
- kritéria budou zohledňovat např. návštěvnost akce. unikátnost
či tradici daného eventu, početTV stanic zajišťujících přenos,
počet domácích 1 zahraničních návštěvníků apod. Cílem je
monitorovat efektivitu vynaložených veřejných prostředků,
zhodnotit prfnos akce pro sestavní ruch a také přinos pro
destinaci (region).
0
Podpořené eventy musí mlt vazbu na nabídku destinace, místní
fcultomě-historické a přírodní dědictví a produkty destinace.
0
Eventy rrusf být primárně dleny na účastníky cestovního ruchu.
0
Uznatelné výdaje spojené a realizaci eventu - zábor, pronájem
potřebného vybavení a sociálního zázemí akce, pronájem
technického vybarveni (např. ozvučeni, pčdum, multimediální
obrazovka, Informační panely), vytvoření informačních materiálů
za účelem propagace akce, realizace propagačních aktivit na
zvýšeni povědomí 0 akci. aktivity související se zabezpečením
účinkujících I vystupujících subjektů.
Výdeje apojeně s realizaci aktivit za účelem zjištěni návštěvnosti
akcí, na kterých se neprodávají lístky)
Neuznatelné výdaje
0 ttealiraco aktivit zaměřeních rimámč na rezident, 'místní
0

•
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OByvaiete). poo;

•

Tematické a regionální produkty zapojeni
regionální
producentu

výrobky (vč.
do nabídky

destinace).

•

Komuniinino rozvoje rnisia, wro

Uznatelné výdaje
o
Výdaje spojené a tvorbou, distribuci a propagaci tematických a
regionálních produktů.
o Výdaje spojené s propagaci regionálních producentů a
využíváním rcgfcmď.nícH produktů (např. eventy, výstavy,
o
o

soutéie, atd.f
Výdeje spojené a ukázkou / zpřístupněním výroby regionálních
produktů veřejností.
Realizace aktivit zaměřených na propsgad systému regionální
výrobek / služba. Zapojení systému regionálního výrobku / služby

do systému regionálních značek pod Asociací regionálních
značek.
Neznatelné výdaje
o
Výdaje na
o
o

produkty

nesouvisející

a nabídkou

a

tématem

destinace.
Výdaje na
produkty, které nejsou určeny a neblzany
návátévníkům.
Výdaje no nákup produktů v jiných než lokálních producentů
a výrobců (sídlo firmy/výrobafprovozovna musí být vdané
destinaci).

o

Osobní a režijní náklady spojené 8 tvorbou regionálních produktů
vlastními silami.

•

Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk
karet $W aplikace pro administraci turistických karet,
čtečka karet, sbd.)

Uznatelné výdaje
o Výdaje spojené s pořízením, potiskám, distribucí turistických
o

karei.
Výdaje spojené 8® správců turistických karetavyivoteflířrt /
pořízením aplikaci pro správu turistických karet

o

VýdR|o spojerteSpofízenlmodečtú/FfečtenMuristických Karet
v zapojených provozech.

o

Branding d»tfr»ac« (4)

Strategie txandingu (definováni hodnot destinace, na
kte^-ch značka stojí
návrh znafikv a
eilho

Výdaje spojené s propagací turistické karty regionu a zapojených
provozů.
o Jazykové mutace karet - web, mobilní aplikace.
o
Licence
Neuznatelné výdaje
o
Osobní a režijní náklady související so výrobou a zavácěolm
turistický -h karat vlastními silami,
uznatelné výdaje
o

Výdaje spojené »realizaci bratďirv.u destinace .(nap f. výzkum;
4
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vnímáni znetícy, návrti značky, vytvořeni íogertypu a togomanuákj
značky, strategie rozvoje znefiky, vytvořeni zwtřefiujicf značky
(tzv. unbreíte brandu) 8 navazujících značsk, atd.)

umlsfcvdnf), vztah k národní doattesčnl značce,
kterou
sprevuje
agentura
CzecbTourtem
(vwKf.bnmd.cjMchtouríemxz).
o
o

Tvorba brand manuálu.
Workshcp so zainteresovanými subjekty v rámci destinace pronájem prostor, technika.
N&uznateíoé výdaje
o Osobni a rafijnl náklady související 8 tvorbou strategie vlastními

silami
Fotobenky/řnageová videa - včetně SW apiilcact pro
uchování, správu 8 distribuci. Budou pfedk&dány
vrénxá
ZVA
a monitorovacích
zpráv
v době
udržltelnosíi k využití pro aktivity MMR i agentury
CzechTourism {podmínkou oéetfenl Běsněních práv
pro 3. strany).

Utznatelné výdaje
o
Výdětfo epojané $ nákupem prérv. k jtž e>tetu)ícím fotografiím,

o

o

respektive pořízení nových fotografii pro účely propagace
tíestínsce.
Výdaje fcpojewé s pořízením imageových vtdtof zaměřených na
propagaci daetinaoe, rospsktvo k propagaci hbvnfch produktů
cestovního ruchu destinace.
Online zpřístupnění foíobarky partnerským subjektům.

Neuznatelné výdaje
o
o
o

Poftient fotoaparátu, respektive kamery pro pořízení fotabatnky /
Imageových videí vlastními stiemi.
Pořízeni fotobanky / Imageových videí vlastními silami.
Pořízení fotobanky/ imageových vMel nesouvisejících s produkty
destinace,
dastinao*.

Suvenýry/propagaftní předměty (vztah k deštinao
/respektuj©
iontůmWiistoričké
nobo
přírodní
apecífílcař, respektive V2teh k regionálním produktům
deslkiece).

případné

nevyužívanýrr.1

v rámci

propagaoe

Uznatelně výdaje
o Výdaje spoje né s pořízením a prodejem suvenýrů / propagačních
předmětů (např. nákup, skladování, doprava, 8td.).
o Suvenýry a propagační předměty rouši mít vzlah k destinací a její
specifické nabídce- nspř. Barnar>d!en - sádrovéodlitky trilobitů,
o Např. vytvoření turistické vizitky / turistické značky k nové
vytvořenému produktu destinace,
o Relevantní autorské práva
Nouzrtatěíré výdeje
o
o
kj

Pořízení suvenýrů / propagačních předmětů nesouvisejících ae
specifickým zaměřením destinace t produktu,
Pořízení suvenýrů / propagačních předmětů, kt6ré nebudou
distribuovány návštěvníkům.
Režijnf a osobní náklady spojené s výrobou
rch
2flniph -tedmétů vtestníml sBanrti

suvenýrů

5
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o

O
■

Provázání webových portálů; budování společných

datových skíodů

-

(např. propojeni krajského webu a,
ob’astními a lokálními web/)

Uznatelné výdaje
o
Výdaje spojertó s propojením webu, respektive informačních
a razérvačnfcfc oortálů destinace e weby a portály krajské úrovně

o

(vzájemná výměna dat s informací),
Vytvoření oentrálnlho datového eklsdu na úrovni kraje
přístupného pro vSechny destinace působící na území kraje,
včetně destinaci přesahující hranica kraje,
Propojení existujících datových skladů na úrovni destinace

o
o

a kraje.
Vytváření automatizovaných kalendářů kulturních akcí.
Vytvořeni Jednotného vizuálního stylu u webu kraje a oblastní /

o

lokální destinace.
Vytvoření jednotné platformy pro wefcydestinace ne úrovrt kraje

o

Dtetriboce produktů
ceatovntio ruchu (5>
■

o
Llcencc/autoreká právo
Neuznatelné výdaje

•

Uznatelné výďaja

o
■

Projekt/ distribuce Informaci mezi národní, regionální
a lokální úrovní destinací cestovního ruchu.

o
o
o

o
•
■

Komunikační kampaně (vč. vlfteospotfij.

•

Komunikace {$>
•

L-------------------------------------------

Propláceni produktů, které budou dodány poškozeně, budou
vykazovat vady nebo budou nefunkční.
NAktodv * Oianéessktedovánírnapfij dnou údržbou tedmétiů^

Nákup licenci nesouvtoeTcídi 8 realizaci ro*Mu.
Výdajo spejoné s propojením webu dcatinod a informačních
portálů destinaci na webové portály CzT.
Provázanost datových skladů destinací a datovými sklady CzT.
Vytváření automatizovaných kalendářů kulturních akcí.
Vytvoření jednotného vizuálního etylu u webú doitínncí a jejich

provázání na waby CzT.
Neuznatelné výdaje
o V/tvofení nového webu.
Uznatelné výdaje
o Výdajo spojené s realizací komplexní komunlkcftní kampaně
zaměřené na propagaci destinace, respekt*® produktů destinace
(např. nákup mediálního prostoru / vysílacích časů, výroba
propagačního apolu, reslizacs tiskové. on-line, rozhlasové
kempané, kampaně v kinech, vytvoření a umístění pořadu do TV

- cestovatelskó pořady, atd.)
Neuznatelné výdaj©
o
Realizace kampaně neprovázané na produkty a specifickou
nabídku desťnace.
o
Reslizaoe kampaně ntvyofttoTcl za strategických dokumonfo
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o
Ediční činnost (tiskovin/-mapy, letáky,

destinace.
V rámci kampar.e

nedošto

k zapojeni

prvků

jednotného

vÍ2aátnftro st, u destinace.
Uznatelné výdaje

o

o

o
o
o

Výdeje spojené © realizací ediční činnosti zaměřeno na
propagaci destinace a produktů destinace, včetně evantú
realizovaných v destinaci (grafický névrfi. obsahová náplň,
doplňující fotografie, korektura, oopywliing, puMikaca, dfelrl&uce,
nákup medlékilho prostoru, atd.).
Např. vydáni irnapeové tiskoviny, vytvoření materiálu k naučným
stezkám, vydání mapového podkladu destinace, vydání brožury
k turistickým kartám destinace, případně regionálním produktům
Např. vytvoření propagačních materiálů na podporu
realizovaných evenlů.
Autoreká práva na fotografie.
Tvorba jazykových mutací existujících tiskovin.

Neuznatelné výdaje

■

PR (vft. pne&s a fam Iripů, spolupráce © bloggery).

o

Realizace ediční činnosti bez vazby no produkty destinace.

o

Realizace ediční činnosti, která není zaměřená na návštěvníky.

o Náklad na skladování.
Uznatelné výdaje
o
o

Realizace PR aktivit zaměfcných no propagaci destinace a
produktů desUraoe.
Reailzece press 6 fám UrpD pro Subjekty ovlivňující poptávku po
destinaci (např. novináři, cestovatelé, významné osob/ 8 vazbou

na region, atd.) a ovlivňující info o nabídce destinace (např.
CWCA. TiC. atd.).
Realizace aktivit zaměřených na zvýiení účasti na PR aktivitách
(např. soutěže)
Neuznatelné výdaje
o Služb? nad rámec tedem stanoveného ‘. rámu.
o

Webově stránky (modernizace lbových portálů
redesign,
rwvé
funkcionality,
přizpůsobeni
specTickým cílovým skupinám programu).

Uznatelně výdaje

o Výdeje 8p0jsrrt s modemíxací webu (např. úprava platformy

o

a zdrojového kódu, nový vizuální styl, aktivní obsah, atd.),
rnzálřent o nově funkcionality (nové webové apiikaaj, nové
záložky, nová pod stránky, atd.), přizpůsobení webu specifickým
cílovým skupinám (např. zvukové ínformoce, věrni velikost
písma, překlady do cizích jazyků).
Realizace akRylt zaměřeních na analýzu webu. sledováni eho
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návštěvnosti a efektivity, atd.
NeuzmrtaJné výdaje
o Vytvoření nového webu,
r>
Realizace úprav vlastními silami,
o

Mobilní apikdce.

V;ío8j« na &< <ávu webu a eho aktualizace.

Uznatelné výdeje
o vytvoření mobilních aplikaci zaměřených na propagaci a
zviditelněni destinace. aplikaci usnadňující cestováni po
deetlnad. Mobln* aplikace musí souviset se specifickým
zaměřením dcslinac*, respektiva aktuálními snebo novými
o

produkty destinace.
Vytvůřétií dílčí aplikace. t& Očctem jejího zapojení do Jíž axlstujícl
zastřešující aplikace (napf. vytvořeni r>ovó apfikace pro geořun,

edhl).
o Jazykové mutace,
o
Ucencateuíorská práva
Neuzretelné výdaje
o Roal(2ace aplikaca boz vazby na nabídku, respektive produkty

_____ destinace.

■

Pflmý marketing vč. CRM / on-lne maketíng /

Uznatelné výdaje
a Vstupní analýza procesů a postupů v destinaci,
o
Realizace komplexních řečení pro za vado n CRM v destinaci usnadnění komunikace ee zákazníky, budováni vztahů

msrketingový informační systém.

o

se zákazníky, podpora opakovaných návštěv destinace.
Využívání prvků crMine marketingu v komunikaci sa zákazníky,
Zavádění merkeťngového informačního systému. Využívání MIS
na podporu řídících é rozhodovacích prooesĎ.

Neuznatelné výcteje
o
Provoz CRM a MIS - hostír.g, technická správa apod.
o Aktualizace/ upgrade CRM s h/3S.
o v,lyoteolCRMaMtCvlaetnímteHami
Uznatelné výdaje
o Reailzaoe aktivit scuvisajíclch s prezentací destinace
zaméfonýcb ns subjekty CR (ostatní destinace, podnikatelské
subjekty, CK/CA, provozovatelé atraktivit cestovního ruchu, a
další) 0 spolupráce 8 partnery ra účelem zvidrtelnční destinace
nebo vytvoření nového produktu cestovního ruchu destinace,
respektive produktu oestovníhc ruchu překračujícího území
destinace.

82B marketing - účast na akcích (veletmy.
warkshopy,
roadsbow).
Nutná
koordinace
s
agenturou
CzechTourtsm
tam.
kde ja dostupné
zahraniční zastoupení.
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0

■

Neuznatelné výdaje
0 Realizace prezentačních aktivit nDSouviJtojlclcb se specifickým
zaméřenfm / nabídkou produktů destinace.

■

Uznatelná výdaje
0
Realizace aktivit spojených 3 prezentací destinace, respektive
produktů destinace na sociálních sítích (vytvoření strategie
kcsmunitace prostřednictvím sociálních médií, vytvořeni obsahu,
analýzy efektivity komunikace, atd.).
Neuznatelné výdaje
0 Osobrí náklady spojené se zpracováním odpovědí na dotazy
publikované eta sociálních aitích.
0
Osobní a režijní náklady spojené $ prezentací destinace
atfedhidvfm sociálních médií.

0
■

Sodální média.

■

L__

—
•

Marketingové partnenrtvf
(7)

Projekty partnerství mezi DS

e klíčovými

V případů spolupráce se zahraničními partnery Jo vhodné vyuSJi
spolupráci agentury CzechTourfem. respektive jejich
zahraničních yaetoupér.í.

■

marketingovými partnery (soukromé l veřejné
subjekty) destinace s citem pozitivna ovlivňovat
vnímání značky destinace (např. reelizacs
workehopů).

*

aktivit v zahraničí bsz spolupráce se
v rflr *», ž» vdaném mlatt ZZGzT úaabí.
Reaílzaoe

ZZ CzT,

Uznatelné výdaje
0
výdal6 spejenč s uzzrvřfenlm partnerství na vzájemné propagací
a spolupráci destinace s významnými marketingovými partr.ery.
Významní partneři musí působit na území destínaoe - vazba
marketingového partnera na destinací.
Neuznatelné výdaje
0
Výdaje spojek $ uzavřením partnerství s marketingovým
subjekty bez vazby na úzamí destinace, případně be2 přínosu
xo destinaci.
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NÁRODNÍ PROGRAP
RUCHU’

ROJ

MARKETINGOVÉ AK
PŘÍLOHY

zás

PZ 3 — Param

MINISTERSTVO
PRO MÍSTUt
ROZVOJ
NARODM PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V KHÍIONIsCH

Indikátory /pernmeiry podprogram*

ýrcnmí projektů

Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200)
1. výzva 2017

vazbini

podporovanou
obtot
2-7

typ
indikátoru
/
parametru
výstupu

náe«v frKirkátoru / psrarnstnu

ipArxmatr)

zdroj
ovtttnl

poptf fntfWftofu / parametru

Počet martcefingGVých aktivit
rea-izovsnýcb ve spolupráci s
ottóstními organizacemi
devtfnačnlřio managementu (OS)

Počat partnerských smluv

Počet partnerekých smluv

Příjemci
dotace

Počet maftetingavýctt akttvtt reagovaných
vb spolupráci s agsnturau CzeehTourtsm.
Raaffzovsrte sktřvty mu*f být specifikovány
v partnerské anrfouvř. Partnerská wriouv*
mOdře být uzavřena na dálku realizace prefektu
včatnédoby udržiteínosb.

Počet

Příjemci
dotace

Počet nových / udržených pracovních míst pracovní mfcto souvisí * realizaci podpořeného
projektu.

%

P/Qomd
dotace

Nárůst počti névatfivniké a počtu přenocování
v destinaci (rozdíl počtu návštěvníků a počtu
přenocování před zahájením reafeace projeklu
a po ukončení realizace projeklu /I v doM
udriitefciostiř, respektive v roce 2021),

Počet

Příjemci
dotace

Stodujl m vytvořená strategické dokumenty
(strategie D$ jako fldlcfho subjektu destinace
a marketingové strategie destinace) za podpory
dotačního programu

2 7

výstupu

Počet martcatšnQových aktMt
rentovaných ve spolupráci a CzT

1-6

výstupu

Počet nových i Udílených
pracovních míst

výstupu

Přírůstek počtu návfltóvríků a počtu
přenocováni

výstupu

Počet podpořených strategických
dokumentů

1

mírné jednotka

Příjemci
dotace

Počet marketingových aktivit reefaovanýeh
apofupfád min. 2 dešti načnlcti spotečrosO
(v rámd Jedni tirwr.ě f nspfífi Orovnéml
organizačního uspořádáni)
vb
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v azbana
podporovanou
OtilflPt

typ
indikátoru
/

měrné Jechxrtfcji
<p»fSIT»*U)

zúroi
ověření

popi* Indikátoru / parametru

ptrtmebu
výstupu

1

náetv indikátoru/ parametru

Počet podpofenýcrt dopadových

Poůet

studií

Příjemci
dotace

Počet vytvořaných studil za účelem monitoringu
udržitelného rozvoje destinace, které hodnotí
environmentální, sociální a ekonomické dopacty
na celé či část území dasbnace

výstupu

1

Počet UspěSně proškolených osob v

Počet

cestovním ruchu

Přemci
dotace

Jde o počet zástupců citových skupin
(pracovníci D$, TIC, průvodci, oddĎfenfřodboríi
cestovního ruchu), ktefJ byfi v rňma projeKtu
úspéiné podpořeni jako osoby vzdělávané
(tj. bytí odběrateli vzdělávací služky).

výstupu

2

Počal podpořených marketingových
výzkumů

PU
vAj%»
rooei

Pftjemc*
dotace

Počat podpořených miricetftgových ietfaní
v oblastí monitoringu návštěvnosti (profil
ťJévStévnlks), Setřen! zdrojových trhů, vnímání
destinace (ímege. brand), spokojenosti
náváiévnfkQ s kvalitou nabfdkynebo ariBlýz
konkurence.

2

výstupu

Počet podpořených marketingových
vý2kivnň realizovaných v rámci

Počel

PřJjatnci
dotace

kocpmwe c dalšími OS
(lokálnífobfastní, krajské 1 CzT)

Počat podpořených marketingových fetfení
v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil
návčtévnfka), Šetření zdrojových btiů, vnímáni
destinace (image, brand), apokojencati
návSt&vnffcG s kvalitou nabídky nebo analýz
konkurence) ve spolupráci $ jinou organizací
destinačnfho managementu <DS>

3

výstupu

Počet podpořených produkt* CR

Počet

Pfljema
dotace

3

výstupu

Počet podpořených akcí cestovního
ruchu

Počet

Příjemci

Poč8tnovš vytvořených produktů cestovního
ruchu (dle Manuálu CzT). které zahrnují eventy
cestovního ruchu, tematické a regionální
produkty e turistické karty

dotace

Počat nové vytvoffených nebo výrazné
inovovaných akcí cestovního ruchu

2/7

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
rozvoj ch

vazba na
podporovanou
oblast

typ
Indlcétoru

f

název Indikátoru / parametru

měrná jednotka
(parametr)

zdroj
ověření

popi* Indikátoru / pararmKni

parvrsmi

3

výstupu

Patel tematických 3 regionálních
produktů

Počet

Příjemci
dotace

Potet nové vytvořených produktů cestovního
ruchu dle Manuálu C2T. Jde 0 komplexní
produkty zahrnující kombinaci několiko slidob
a turistických cílů regionu.

3

výstupu

Počet podpořených turistických
karet

Počet

Přljamd
dotace

P-QĎel nové vytvořených nebo výrazné
inovovaných turfcťckých karot ťtoatirace

4

výstupu

Počat podpořených značek
(brandlng destinace)

Poset

rrljornCI

indikátor sleduje počet značek, kteiý daný

dotace

projekt podpořil. Destinace mohou dle místních
podmínek pracovat 0 jednou hlavni značkou
nebo hlavni značkou a nékolka doplňkovými
prcxJUktovými čl regionálními značkami (blíže
architektura značek). Mezi základní aktivity, jež
podporují značku dostři aco, patří: strategie
značky destinace (definování hodnot destinace,
na kterých značka stoji, návrh brandu uč.
vizuálního stylu komunikace a Jeho umisťováno,
dále je lo koncepce architektury značky,
ímageové tem pěné; tvorba suvenýrů
a propagačních předmětů a tvorba fotobank
a Imageových videí.

5

výstupu

Počet prefektů distribuce

Počet

Příjemci
dotace

Indfcůtor sleduje počat podpořených
a realizovaných projektů ctetribuce produktů CR
a informaci 0 destinaci mezi lokální, oblastní,
krajskou a národní úrovni. Jde 0 aktivity, které
posilují spolupráci mezí hierarchickými
úrovněmi organizace cestovního ruchu v ČR.
Typicky mčfia Jit 0 spQiupnůd TfC v rámci
destinace, r.ebo spokjpnéd krajské či oblastní
destinace 8- CzT.
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ministerstvo

PRO MÍSTNÍ
rozvoj

vazba na
podporovanou
cbltw*

řn

typ
Indikátoru
/

néz«v Indikátoru / paramotru

mimi jodrwtkí
(parametr)

zdroj
ovWenf

Počet

Příjemci

popít Indikátoru / parametru

paranrxftru

6

výstupu

7

výstupu

Počet komunikaentofi akUvit

dotace

indikátor sladuje počet realizovaných
komunikačních ektfvjt Každá komunikační
kampaň se skládá s mixu komunkačních aktivit
realizovaných v tužných placených

či neplacených médiích.
Počet partnerských 9mluv

Počet

Příjemci

Počet uzavřených partnerských smluv

dotace

s klíčovými marketingovými partnery deeťnace
a clem pozitivně ovlivňovat vnímání značky
tíestmace

výstupu

1 -7

Počet podpořených krajských

Počet

MMR

Počet podpořených krajských destmačnfch
společností, které se registrovaly na MMR,
respektive splnily podmínky certifikace
desbnačnicb společností v rámci r»váho
systému organizace CR.

MMR

Počat podpořených oblastních a lokálních
detfjhačnfch spolačnotlf, které se registrovaly
re MMR, respektive splnily podmínky
certifikace destinačních společností v rámci
nového ayslému organizace cestovního ruchu.

organizací destmačniho
managamentu

1-7

výstupu

Počet podpořených oblastních
organizací dastinaónlbo
managementu <E>$)

Počet

1

výsledku

Počet

fungujících lU&jektQ
ctestinafinlho managamente

PCĎtf

výsledku

Mířeni spokojenosti nftvítěvifků

|

%

PřfjBPtCi "Počat hnijících *iý&KtO détfnačniho
managementu. íj. organizaci zaměřených
dotace
na management destinace v obSssti vytvéfení
a prosazení destinace a jejich produktu
cestovního ruchu na trhu. Subjekty
desfinačnlho managementu musí být
registrovány/certifikovény na MMR.
Příjemci
dotace

Procento respondente, fctefí odpověděli
na otázku, zda byli v destinaci spokojeni
na pé ti bodové Skále možnost 1 (velmi
apckojsn) nebo 2 (aplie spokojen).

41?
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ROZVOJ ČR

vazba n*
podporovanou
oblast

indikátoru

l

mém* jedntrtki
(parametr)

zdroj
ověření

Průměrná délka pobytu návštěvníků
v destinaci

počet

Příjemci
dotace ř

název Indikátoru i parametru

popít indikátoru / parametru

parxOTOtru
výsledku

eso

Průměrná célka pobytu návštěvníků v destinací
- počet přenocováni vydělený počtem hostů

2

Výsledku

Počet osob oslovených v rárod
realizovaných šetřen)

Pcčat

Příjemci
dctsce

Počet respondente oslovených v rámci
realizace výzkumných ektívtt realizovaných
v destinací.

3

výsledku

Počet účastníků podpořených akci

Pcčet

Příjemci
dotace

Počet účastníků podpořené akcefakcí
za kalendářní rok. Příjemce dotace má
povinnost dlouhodobé (min. po dobu
udržítetnosti) sledovat a vykazovat návštěvnost
předmětné akce

3/6

výtledku

Počet návštěvníků wobu, rocpoktivro

noC3ei

příslušné sekce webu

Přljemoi
dotace

Počat unikátních návštěvníků webu, respektive
příslušné stránky na webu destinaoe • M&ňsnl
návštěv podle Google Analytics 9 měření
konverzí. Příklady s!edc*ranýcb ukazatelů:
■
Počet unikátních návštěvníků a Jejteh
kvalitativní parametry {zájem o obsah
vuabu)
■
Počet stažených itinerářů, brožur,
registrace do nowfíotterv, nákop
desíinainl karty aW

3/e

výsledku

Zvýšeni doby strávené na
podpořeném webu.

%

Při)emd
dotace

3/6

Výsledku

Zvýšení návštěvnosti tuitstkátých

%

Příjemci

Změna doby strávené na webu. Zvýšeni
doby po kterou návštěvníci setrvají na webu.
respektive jeho sekcí v %. Změna oproti

névfilfivrosti webu
poitáiCi unikátními návštěvníky

3

výsledku

Dosah produktu ne sociálních sítích

dotace
Počet

Příjemci
doteče

'edrealteecl projektu.

Nárůst pečte unikátních návšWvnfKO
podpořených waftO. Zmána počtu návštěvníků
webu oproti stavu před realizací projektu.
Využiti Sodal media metrik- počet zhlédnuti,
počet like, počet sdílení a komentářů k danému
produktu např. počet Engagod uwrs.

I
MINl5TfR5TVQ
PRO MlSTOÍ
rozvoj

vnzbm n*
podporovanou
obtmt

tK

typ
indikátoru

S

měrná Jednotka
{paramati)

zdroj
ovWwiJ

popis Indikátoru i parsmutni

parametru
Výsledku

3

název Indikátoru / parametru

Nárůst poptávky po produktech
destinace.

%

Příjemci
dotace

řterfet poptávky po podpořených produktech
destinace (u relevantních produktů 2měna
oproti stavu před realizací projektu - roelizace
kampaně k existujícímu produktu / modernizace
produktu], případné ke stavu uvedeném v ZVA
J relevantních projektů sledováno 1 v době
udréitelncttti.

výsledku

3

Potet distribuovaných tištěných
rnBtefiálů konečným
spotřefctelCrfnrCK k danému

Počet

příjemci
dotace

_____

produktu
3

výsledku

Počet uřivatelů turistických karet

Počet

Příjemci
dotace

4

výsledku

Počet zhlédnuti vldeafPočet Impresi
podpořených fotografií

Počet

PřQimd
dotace

Katalogy, letáky a da&í propagační tištěné
materiály s nabídkou pflsluSného produktu
distribuovaných (nikoliv vytištěných] konečným
spctřebteiOmřCK
Potet prodaných refco^nak distribuovaných
turistických karet Konečným uživatelům v
Jednotkách

za rok

Indikátor sleduje velikost dosahu podpořených
videi č) fotografii. Počet zhlédnuli
vklea/fotografe je sumou včech aWédnutl
na různých tHstnbučních platformách destinace
(např. youtubo, vlastní web, reklamní video
na stránkách ttetfch stran, distribuce tištěných
materiálů a podpořenými fotografiemi...}.

4

výsledku

Počet prodaných/poskytnutých kusů
suvenýrů (propagačních předmětů)

Počet

Přljema
dotace

Počet prodzttýchřposkytnutých kusů

4.6

výsledku

Zásah Émagaová kampaně

Počet

Příjemci

Indikátor eteduje velikost záwhu (reech)
podpořené komunikační kampaně
prostřednictvím standardních mediálních metrik
dosahu (GRP, pečot zobrazeni, atd.)

dotace

4

výsledku

ZvýSení povědomí navátá vniků
o existenci regionálních desťnecl
3 jejích nabídce

%

Příjemci
dotace

Zvýšení povědomí návštěvníků o existenci
regiortóinfch destinaci a jejich nabídce. Změna
povědomí měřena oproti povědomí o destinací
před zahájením realizace projektu.
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vazba na
podporovanou
oblast
4

________

typ

Indikátoru
/

náafirv indikátoru f parametru

mé mi Jedno&a

zdrqj

{pmtruXf}

ovWem

%

Pitlemd

Změna povědomí návštěvníků o značce

dcrtacn

destinace. Změna povědomí měřena oproti

popis ffltflkftoru f pjvtm^rg

p*nun«trw
výsledku

Zorána povědomí návštěvníků o
značce desťnaca

stavu před realizaci projektu.

6

výsledku

Zásah ediční činnosti

Počet

Příjemci
dotace

Počat di8trifcuovanýcb tiskovin v elektronické
1 papírové podobě. V případě elektronických
verzí jde o počet stažení, v pfTpedě fyzické
podoby jda o počet distribuovaných materiálů
konečným spotfebibefGm/CK

6

výsledku

Efektivita PPt

Počet

Příjemci
dotace

MěTenl efektivity PR prostřednictvím AVE
(přepočet redakčního prostoru na Inzertní
hodnotu), nebo dippingu {nákladřčtenost
média, pozice a prostor článku nu stránce,
poČetzMédnutf/přečíeni článku, srovnání s
konkurencí, attí.), připadne dalších nástrojů.

6

výsledku

Počet névStév webu

Počet

Příjemci
dotace

Počet unikátních návštěvníků vrebu destinace

6

výsledku

Počet stažení mobilní aplikace

Počet

rrijenici

Počet 3težení z distribučních platforem jako
jsou Gootfe Ptey, Apple Strne, Windows Store,
re»p. vfestr.fbo webu.

dotace
6

výsledku

Počet klienta v CRM databázi / MIS

Počet

Příjemci

Počet nových klientů v zákaznické databázi

dotace
6

výsledku

Dosah aktivit na sociálních sít/ch

t -6

výsledku

Podpora provázání pod rikatelakých
a veřejných investic.

Počet

Příjemci
dotace

Využiti Soda! media metrik - počet zhlédnuti,
počet ííke, počet sdíleni a komentářů k danérrw
produktu nspř. počet Engaged users,
doplrikově Engagement rátá = Engaged
usorcPago Impresston Unlque

Počet společných projektů

Příjemci

Počet projektů remizovaných ve spolupráci
veřejného a podnikatelského sektoru.

dotace

7

n
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Ófeérti

v*toQc Evropské urfe

I 187/1

Q
(Nefejísluí/vni akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE [EU) 1651/2014
zt dut 17,2emm 2014,
kterým st v souladu s člíniy 107 a 10S Smlouvy proliliJují určité kategorie podpory z*t slučitelné

$ vnitřním tiítm
(Trat s T jzaimtp pro EHř)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, ^ zejméca jia ČL 108 odn. 4 této smlouvy,

s ohledem na naíizenf Rady {ES/ Č. 994/98 ze dae 7. kvítna 1998 o použití článků 92 a 93 Sralouvr o založení Evrop
ského společenství na urtiíé kategorie horizontální slátají podpory (*}. & zejména as Či. 1 odst 1 pian. 1/ a b) uvedeného
nařízení,

po konzultaci i Poradním výbturo pro atátní podpory-,

Vzhledem k tímto Ourud&n:

{1}

Státní finíDLOváni kleté splňuje podmínky 5-10? oist. 1 Smlouvy, představuje stárni podporu a vyžaduje ozná*
mění Komisi podle ČL 108 odsc. 3 Smlouvy. Podle Šárku 109 Smlouvy v5ak Rada mřiíe vymezit druhy podpor,
které jcou z této oznamovací povinnosti vyňaly. V sodadu s řl 108 cdst. 4 Smlouvy může Kumšte přijmout naří
zení týkající se tichto kategorií státní podpory. Nařízením Rad/ (RS) č. 994/98 je Komise zmocečna v souladu
& Článkem 109 Smlouvy prohlásit, že z oznamovací povinnosti mohou být za určitých podmínek vyňaty tyto
karbone podpor podpora ve ptropčch rralých z středních podniků, výzkumu a vývoje; ochrany životního
pTfHtředí, zanvéyhiancMri a vzdflávíní a dále padnora, jež odpovídá mspř poskytování rrgjónáteí podpory schvá
lené Komisí pro každý tícndíý ítáu Na tomto ziklcdČ pHjab Komisí nařízení (ES) £. 800/2008 O- Nařízeni (LS)

l. 800/2008 bylo pňrodnř použitelné do 31. prosince 2013, .avfek jeho období pou&UdnOftti bylo náskdoč:
prodlouženo XHftzeiňn Komise (EU) č. 1224(2013 ut dne 29. listopadu 2013. kterým se míní aaftzeaf (ES)
C. 300/2008, pokud Jde o debu jeba pOUžíteIn.osd (*). a nyní končí ke <3juí 30. června 201-4. Dne 22. Četvecce
2C13 byío nařízeni (ES) č. 994/9S vanráčno iMfizettim Rady (EU) e. 733/2013 ze dne 22. července 2013, kterým
se aníni nařízení (ES) t 994(98 o použití článků 92 « 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité
karbone horiMElákrf státní podpory (*). tak aby bjls Komise zmocnčoir rozšďlc blokovou výjimku ne nové kaw>goriť podpory, u nichž lze vymezit přeráč podmínky sIuřitflnostL K tímto novým kategoriím podpor}' v působ
nosti bloková výjimky patří; podpora na náhleda Jkod způsobených nŽHaetýml přírodními pohromím!, sociální
podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů, podpore na ÍÉrokopásmozou jrrfrastniktuzU, podpora {novicí,
pokora kultury a zachováni Kulturního dfdlcfví u podpora qz iponovci a mulxiíunkřiu rekrealní infcfeuukuuu
ButíotMí shrorááždíny dostateční zkuEe»o?ti z peere. Jež umožní konapesw praktická krtcírU pro vyjímáni
podpory z oznamovací povinnosti, heíá zajistí slučitelnost delších kategorií podpory et ante, teš Komise
n rtč.v&u.1.14?, 14.5.1998,!. J.
Uf.vfeLl 241,9.8.2008,* 3.
í5) Uí.vhJL 1320,30.11.2013.1.22.
(9 Úř.vb*.L204,317.2033. j.U.

Wehled tartegortl N*K*enl Kcmiee * U í. «Sl/nJ14 (Obecné re/íionío bfafcovýt* výjimkách}
oktvotfzovčno dr,e 27. fi. 2015
ffc
&incft

Kat»gorlp

li U«Jan*-n
"OTnOw

P*o*ó(Sf*0€t

Inranih*/ Výie podpory

Způ*ob’lé niWady

Rc^OMkl pompou
mix. 25 X! ke navýllt o 20 pb
14

Re^ronSlnJ Investiční podpor*

18,75 mil. EUR

j malých wánVtú/ bé névýlit
ů lOpbustř. pcdn3cfl<vtá\>isScuti«>*
Mapérogkroální podpory)

15

>RtoAilni provodil podaora

ie

Regionální podpora mĚtikébo rozvoje

Podpor* rrufých a středních podntM

nen( stanovena
20 mil

EUR

mat J0044
ncnístanovcn*

in«&Uce do Emotného a nehmotftrtomaJrtku/mnJové náSdady odhldované ni oWptíJ
let, JeS |mu spojeny ■ pracovními místy vytvořenými počáteční Investicí/ kombináte
jyn*r»&týcb náWabQ, přičemž nesmí být překročena vyla te imíněných čá stek
dodatečné náklady na dopravu řbcJ(/ dotatečné otovoxní náklac celkové náklady na projekt minského roxvoyc, které splňují pcdadivky
eiéftkil tó* 3/ nafteervl {vra ného Jrňmertu a Rae < EU C. 1303/.X>13

(MSP)
mau, 20 % v připadá maíých

17

lavasuCrf podpora určená rvfcP

7.S mH. EUR

1Š

Podpora na poradenské sluíbv
v« rot^íctkMSP

2 mil. EUR

ihkSOX

19

Podpora na účsi MSP na veletnkh

lirtl. EUR roční

mat SOK

podkilW/10 Xv případě
středních

dr>»lc$

investice do hnx>tnáhol nehmotného majetku/ odhadované mxdová rrtWwJy spojené $
pracovními místy vydřenými v přímé souvislosti s investičním projektem * vypočtené 20
období 2 tet
náklady na poradenskésluíby poskytnutá extarntrnlporadci
nájom, zfaort a pravot iiSnkv p« dfcwtí ra konkrétním veletrhu nebo vystaví
nikbdy na organbaČnl spolupráci, vřetné náttadO na ramHfnano* a tancelé hké prostory, a

20

Pod|pofi mi pí klady spobp rioe MSP,
které te í ftatmí projektů v rímd
Evropské ůxcmnf spoíupráre

to v rozsahu, který připadá ns projekt spolupráce/ náklady no poradenské s podpůrné
2mlLEUR

mat>i.S09í

sluíby spojené se spcíuprad
a pcsfcytovsnéextemiT.I poradda poskytovateli sluteb/ cestovní výdaja. výdaje na vybaven
a investiční výdaje přímo spojené s projektem *odpřr/ níatrojU a vybavení pNmo
nutkaného pro uVtvvkl
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Upozorněn/: Tato tabulka n á pouze informativní <frorakter

MtNtSTEKSTVO
PRO řVlÍSTNI
ROZVOJ ÍR

NÁRODNÍ PROGRA
RUCHU

F*C

MARKETINGOVÉ M

PŘÍLOHY ZÁ

PZ 5 — OL

Nájav pále: C- 3

Nabídka dosflnaínfca baUCloi 'proaufctiii — rronof«nl » tfamml elulbaml

ZaSkmětó možnost ANOx Nfc raablúki' tfoetrsefetířto tzadíe*cu (smluvní spolupráce s JSnvrrri
= nsRytovarteř sluřeb v tíiwé ciest.neci. napl- trabafery «í stavy na Vístuí>nénr» <5c* okaíntckr míst
« tijriaiScíiOi* naafdHov mba **aí*í*řtc» ubytovAnl>
L^oplSbe návaznost deeVnaOnlho balf&xu nja konaný event, n*secxn?áénS 500 zmateú
-

Víoate link ooKELSXrjJ£J no <Jf*«t naév.t nabídku n«too oteytsouárrf se

strvínek oventu

ktázev pate: C. <*. Evonl vyžsdn^lcf pbnocoviet
Zaškrtnete venarrtu ANO x NE
Oeie xaSkrtnOte variantu poctu přenocováni
1 pFenocovbnl
>

2 a více přenocování

Strufip& popište dfjvcd ptenocovAnl
Názevpote: g

s

A^r»M'ynoktjďanaaaa.ajMfai rasa*

StiuCné vysvatlete, jak evenl nepomáhá k odstraněni sezonnosii. mexlmainé 1 COO znaků
Jak tetmln konáni eventu pUspája Ic ocfelrBnánt aazórnosti v destinaci
2Z3'«S jsou důvody konáni svému v daném Semiirtií
>

Zaí-k/tr-ata trtožitosi pozmws X NEUTRAUfi X PROHLUBUJE ^ZONNOST

PtfpSKSnS cíotetĚto pííkjtrou
Hdzav pote;

rw.tf uhSuru MÍ3riMflCEgafc“

Stro&>& po prd.to. ,-ok cvettl panCíc K namnm&snŘ dvspatit JTříAí-IA x ReGtOWlř. maxinSln& 1 <300

znaků
Jaké jsou důvody konAnt avantu v etane tokelite
>

ZaSkrtnůto matnost POZITIVNÍ X NEUTRÁLNÍ x PROHLUBUJE NEROVNOST

PřTpndné doloiíte přílohou
Nézev polní &■ 7. Vvm«m ttkoa
Stručné vysvéttete výxnam akce x hlediska přesahu místa Konáni, maximálně 500 znaků
>■

Zaakrtnate variantu REGIONÁLNÍ x NÁRODNÍ X MEZINÁRODNI

řJázev pole: fc e. -AtrzOcti vita eventu
StruCn® popište atraktivilu eventu, msíximaSn® SOO^rrelcQ
Uvetfte záSItiu/HávStavu známých oeotmoeat ze r.včta spextu, kultury, p-c.-l tiky ů jiné. etatus
Udékiaa, je-E udáven
ZASkortrt&Ue r»SS*te*oas je odpavldaj!rrrct> viartasTí
?*■

nSrcxtr! erntrasador

>»

vm«3srnůro«*rst **"rr OrvřmcLor

>

slstua A

N4?av pote: feJJjnlMlnggt avsniu
Smiorte poptáte unucamost eventu (neevletuja akce podobného charakleru}. maximálně QDQ
znaků, a zafikrtrtéte
>■

akoejedinečná na regionální únovril

*-

akcejedlnetra n B rtarodnl úrovni

»•

akce jedlrwEná na mozinánadni úrovni

Popis eventů - formulář

řWiev spoiečrwrt:
Fsfchintiní vtiajc;

Jmérro tootofcínif o*oby:
Email kontairtií osoby;
Telefon kontakt*! osoby;
Mixev evcrrtu:

stfufimř popis eventu • max. 120 maku

Tarmírt:

stručný popis

Popkevemu:

strvCný popis eventu - max S00 makQ

Místo konání:

místo a kraj

kultumí
sportovní
charitativní
gastronomické
konference
ostatní

Mft
B2C

OKRUH l - Přímé dopady r.a cestovní ruch

ne
I přenocování

2 a více přenocování

regionální
národní

mezinárodní

není

národní ambasador
rneťná rodní a m ba sador
statut A

akce jedinečné na regionální úrovni
akce jedinečná na národní úrovni

akce jedinečná na globální úrovni

r

MINISTERSTVO
MIC MfSTNl
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NÁRODNÍ PROGRAP
RUCHU
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MARKETINGOVÉ AKT

v te n é iS M

RPtit-ORY ZÁS

PZ © — Výběr r

MlHlSTtftSTVO
mo Mf&TNf
ROZVOJ Ol

NÁRODNÍ PROGRAM PODPO
Výb6r r«2

Prolwkt

N&rav pro^fctu
Ponadové «Blr, ■
Nteflv žactetete
tC ladatele

ofaédu

Prohlíftcmí Sadatsla k rofiinu vaře
R**1m v«ř*Jn* podpory

Raattzovany profeM necsklddá vbP«Jpk)u po
F*rofo*ct CnjOň r«j3d UndrvAn v reíířr.u >[?» mínln
Pnoji»k» tru tfe rajad lzxn-An v retřjmL* ObOCTlSha
rtaRzenl o blokových výllmtócíi'

ZcfůvodrtSni zvolertóho re-iifnu voj

Projekt neukffcM vefojnou podporu
— Znaky uuTpJné podpory
|

1-

podpcraje poskytnLrta stůtonn nato

[_
_
_
_
_
_
r vař^nýčh pmsWBdků
[ 2.
!
j

3ď-~_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

pocífíora zvýhodňuje u>at* pódnllqr neii
itrĎfta cxřvetvr podnicanr Ja Ja CJOietcfKml
jeoviimttn obchod n-tuzl éícrudtýmt
t
Ja ruruiana r>efc»o hrozí nandonr eoutk

F*rofulot oazsfčrÁdfi ver^ooo pníporu, pofcuc
vef^n* podpory.
Čestné proTilfcS-onF žsdaJtefa,

výše uvede

j Datum:

I Podpte :* I

Nové blokové výjimky
ZVoaon&dtauto (dokové vfllnnity
| Cnětnfl
pnoWfttanl
teOsteto.
2e
raute
projekt Je v eoulocfu
s podmínkami
pro
zvolené tottBQorJs btokové výjimky -a 2e v pc
nefeou
WBdeny
ekíivky
a
výtfaje
I at pÚBobmHrtí
dsoi
fc-Frt«o nr+«
fcdotoexv'*
v

(Naflzonr

Komiee

(Etí)

C.

e51/2D14

17. éervoa 2014, Ictórým *« v
107 a
108 Srmcmvy o
ES

hstogorie
trhem.>.

podpory

«*

a

souladu m
prontaSujl

eiuCftatné

s

vrr

Ntflzsn: KorrAse (EO> t. «HS(/a014 z* tírre 17
o ES prontaíují urVttté kntngarla pockxxy zzr sJ

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
R OiVOJ ČR

Z.
I

I

UINISTEDSTWO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žadatel prohlsiSi^e, ia podnik (iedatelV v souSSasnflm a2 přBdchtenJloSah ůftetnlch obdobích

I_
_
I

vnnlKl anctenlm ffůzi splynután^ níže uvedených podníKů:

I

nabytím ftázi staiiOBntm5) pf^vznl Jm*nl nrže uvecse-netw/ých poenfa/iít

I

ůpréwci

a jpfaooMatol”.

klcrým je MŘ-tk

vtomto profllJlSon I, t* to po ceíou dob
vrSctom svých prav podle zákone ft. 10t.

nevznikl spojením podniků řli nabytím podnilnj.

Datum > mltto podpisu

Jméro « podpte cmoisv
aprtoníní ruiupovct

kad»sí»

VýSo uvedená zmíry spaťsv^tajve spojeni C- nabytí podnikli
.

I

íoou jsř rcta ksrCn4n>r v Contrálnfrn regšstru podpď tnsfóho rozmarni.

I

I

ngj«ou zon
3-

6r»y v Centnéf Tim raglatru podpor mjiiaho rozsahu.

Žadatel prvhípai.jo. že oodnlk {fcadrvte.> v sou*ruinann a Z predeítazojicreh i>C*s*rtfcb oodofciích

í

i

navznlkl fozjtííonlm <f!>z*»pentm neibe odštípením®) podniku.

t

i

vrjníki mzttaaním níže uvedeného pctirlku:

Sídlo

Obchodní |mtno podnku

I:

•e

,

I

:

________I

a převzal (eho e>nr>ostr, na ne* byla dřívá poskytnutí podpora do mínfmla poulítár. Podniku (badateli)
byly ptídtyetiy násíedu|ícl (drive poskytnuto) podptKry;

VýSe uvodcnťl zmSny spočívající v rozdíleni podnlKů

□ jsou pit zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
I

i

nejsou zphtedneny v Centfélnun testsbu podpor mslítio rozsahu.
4.

>

Žedelal nBte svým pcc%ju»cm

potvrzuje. í« výče uvedere adajejaou přesná a pravdivé a jsou poasytiovany dobrayoln*.
se zavaooe Rtomu, íe v pčlp acf& zmčny tsřsedaTnSert^eb údaje v pdřbAHu edrrInistratSvnfho procesu
posíeytmutT podpory cío
m/rtimts bude rveprodienS ir» fu rm ovcrt paakytovalc c o and podpory o
zmAndcb. tsterd u něj nastaiy;

>-

sc um I a&' ee zpraocvánlm svých osoleních údajů otdaterrých v tamta orok &Sent ve smyslu rdkora
<1- ÍOÍ.-^rOCXl SO.. o ochraně cscfcnfch Ddajú. ve art«o-»: p. p.. za ůCeten evtdence podpor rra’ého
rozsahu v seUadu se zSkoranra •£. 215/2034 Sb . o 3pravC rrSíccrých vztahd vobtaatl vedc;ne
podpory a o znn&ré zákona o podpěra výzkemu a vývoje. ve znění p. p. Tento atsiMas od slují

" W 5«2 xák«i« fc. ras-r^oOB Sb . o fřBoveeaoíi nneftodateh apeieůrvoe*/ a tínJSmv. vc ml.it pctrdejaich pfSrfzsód
"WrSflt jtótonat 12MOaBSb.
" Vtt s 243a»anm *. 12SJ2i}<)3 SB
T Potud kry na zátdade pesvonydí ZUnrvoíUJ nepylt. imtní (*'« oorsktym irp* podpory de mfn/mfa reraSíHlI. rodím' se

podpora

DOrrVkným íyCiKJtKKn na ríxpdř liSHni hjdrt»y vVjítarPo kspíMio nosrřď podnků fc autu uctixu roissisní (vir za. 3 orfn. 3
nafta»nr fi* 1407^013. ó. 1^06/2013 a rmUrazujtcITia naTfeenl & fl7firaOQF7),

*■ Scrasocrri. ta KoonUrvuri o^gsr ve errvwaui r*kon«
a O zmana uakana o padoo^ výzkumu a vy^n>», vrt aer

Ml NI5TERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

NÁRODNÍ PROGRAř
RUCHU

F»0

MARKETfMGOVé AřC

PŘÍLOHY ZAí

PZ 7 — Metodický pokyn

Přílohy:
—

M otod I cký pokyn pro výbAr j
Profiláianf k výbéru dodává'

MtNlSTERSTVO
PRO MISTMf
ROZVOZ CR

Národní program podp

Prohiéáonf1 k vj

ProíaKt
i Mwai

Idanttflkaca zadávacího řfawrtí

nwwpoMflawrti
, \Z> »ov*ABerift/»lcut»Ona oortí
UPtOta pra podívání naoldek

VyvftSanf výzvy rua pralKu
utoktroíilciiam rrésBtrojt prx» admPtetrací a sp
Point oskivsnýcti uohsneú

K«s kmžrfén-m ;i-»d dřin címtj / srýta* novému Wa* or>t

MINISTERSTVO
raa MÍSTNf
K02VOJ

cm

3-

Zakázfia maM hodnoty O. tt (A- nazadavatvt* / 6. -r Biluvatolt)
•

U

scsilcécwifcr

roa^suBLhci

zsKlBvatel

zadaw»Me
n«st»e»
provrtáme! rricrtyTrrT
vBfeJnýcti zaKízsn (oapT. NEM)

—
•
«.

rmj«I

v>rv*»lí

®fektrooldc*tta

pr»omnoU

rrtia-fcrx>}»

vírvu

n« wům

pm ndmlrJsttmci

**.

jvofiu
Avéní

.Zaictevatíel mů24ř zátro v=e=n na zeHdendfe písemné -vyzvy oakwtt mlr>- 3 pcrtértdílnr uchazafis (mu»r
sejearral o ucfuueůe, Keři J»eu echgpnd dodal po2Bť(ovsme proínl).
LliCrtB p«T3 pfeukfadůnl nabrdek nrow bít mtr». 1 O precovnfch dnf.

Podllartnf vsfefn* ukAAa (A. nnodavstsIAt
—

Ptali pru sut4okty,
zákona.

ktarů nelsou zsdavataiem (fle ZZVZ,

dí» ZZV2 posrtupkzJS dte

•

U poelfinryltnícth veřojnýcřt zařeázzoíc zadavatsl mtssl Yyv-&»řt písemnou výzvu na *v*m profilu
zadavatele nebo
prostrednicUfnn
etektrorrlckAřK)
nástfojo
pro administrad
azaclévánl
veftejnjch zaká2ek (nspr. NEN)

•

Zetcfavabe-r rnCtíEo zárovuft n» zASciad6 písemné výzvy cvskzvft mtn. & potorsok&ínietb imeÍT&e&eCJj
(itkjeI sc Jednat o ucnazete. ktefl {sou schopni dodat pcíadované plnénH.

•

EtiCda pra předkládaní nerbldek musí být min. 1S praccvnletrtírU.
zadáni veřejné zakázky dla metodiky

lit.

Minimální rozsah zarfávucfcb podmrnek pro zakázky d(e matodthy
SouOástt ozntmenl musí být
obsehovart alespojV tyto údaje:
a>

zálPadnl

Informauo

o zakázuo

a

vrýtdarovť!m

rtzonl.

Oznámeni rnuaf

fcdentíflKaenl u t±tr,«í zae&VHtele;

b)

Máztjv zakázky;

c)

Druh zakázky (dodávky, elujjby nebo atovobrl práce);

d)

Obctodnl podmínky, přlpadn*! zívezný vzoramtouvy;

o)

PlBtetxn! podmínky;

l>

háaxarrtelrtE txxjribta pr&cřmj&fcu zakázky - Maximální Hodnota přescám&eu WikAzficy etarvovottái
v rtmd zadávací Plzenf ns pfcvdsnSt: proJnkJu muoi teýt atroetrvi « přtecfjxoéOdKÍanoLf hodnotou
uvedenou v noirviM^fcl .ZAOosjM o dutaoi. ke které so výbár cfoctavatete vzdbeHtťte- řvf euk-lmáInE
hodnota přadmfttu zakázky musí být wfámei zadávací dokurrerraca zadávacího Bzenl
stanovona^

CJ>
ř»>

Požadavek na zpCroab zpracavánl rsaJbrcíkov© ceny;
Pfoefmftt-zzttcaaSey v podrobí r.o»t«eJ-t ntaztoytnýcb pro zpracováni rsatoldky - PFedrr»e*em aaaitůzKy
ae Stává Ote cti aLraVberfsei ley akce. na kterou bybi podána. Sádoat: o dataci. fcnzcT calá nfcrx*. narfoo
jrají turtteiofe uroňter*C* éánti {pokud otaýafcthx-te rtarrt mcžn6 zadat atect jstejo cetnk Jodnou

zakázkou).;
J>

Lhírta a místo pro podáni nabídky;

JJ

F*oatsddvlcy na zpCrnrofc dorobenl rtsbícfky,

k)

Hodnotíc! kritértu;

]>

ZpOsoC hcmnooenl
hodnotjocn
katbertt — zadavate-l musí plsaiand oa CArodmt stanoven
významrewt}
OrkSTcti
l-kodncrtictctt
Jďfcártl,
sauCEarvt
zadavatel
mtraf
stenavH
váho
pro todnociuil dllftlch krttortr, klemu vvtádřl v procentech;

m)

PtsiasOeroícy oa kvalifikaci a p*x*j«i svity na zpdsob spínáni Scv&nfTksufcriIch pPwSp>o*í»cí£»:
«

Dodavatel musí dále prokázat ta je oprthtftn potírakat v oblasti, které ae zakázka týká
OprávrrárU1 le podnikám prokáJb» ctcrjožbenfn* prosté kopie žtvnoetanekého listu a kopte
výpšou z. oboZrcdnlH o rokrtHku,

Dokumenty n o eWrél eOdné.

1 0 *1 0
o

U
í*
£ía

6*S
ÍQN
:*0

5ae

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 - pilotní nastaveni

Příloha č. 4
Č.j: 16225/2017-54/A
Číslo v CES: 5571
Číslo úkolu: 366100/5166/50/54

Čestné prohlášení

Hodnotitelé nesmí být ve vztahu k hodnocené akci a k žadatelům o dotaci podjati, zejména se nesmi
podílet na zpracování žádosti, se zřetelem k výsledku hodnocení mu nesmi vzniknout osobní výhoda
nebo újma. nesmi mít osobni zájem na realizaci akce a s žadateli jej nesmi spojovat osobni ani
pracovní či jiný obdobný poměr.
O své nepodjatosti učiní hodnotitel písemně prohlášeni správci Programu na počátku hodnoceni,
jehož Je účastníkem. Pro tento účel sdělí správce Programu hodnotitelům před prvním hodnocením
identifikační údaje žadatelů, kteří podali žádosti.

tímto prohlašuji, že

-

jsem se nepodílel/a na zpracovávání žádosti žádného z žadatelů,

-

s žádným z žadatelů mne nespojuje osobní, pracovní čí jiný obdobný poměr,
nemám z jiných důvodů osobni zájem na realizace akce.

V

Jméno:

dne:

^

r/rp/^

Podpis:

