
Zaměření Národního programu 
podpory CR v roce 2011

Podprogram 

Cestování dostupné všem



Zaměření podprogramu:
� podpora rozvoje domácího cestovního ruchu

zejména vybudováním odpočívadel a hygienických 
zařízení podél turistických tras a stezek, 

� zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, 

� podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a 
ekologicky šetrné dopravy (např. jízdní kola, výletní
vláčky, šetrná přeprava po vodě, apod.).



PreferovanPreferovanéé ccíílovlovéé skupiny:skupiny:

� děti (do 15 let),
� rodiny s dětmi,
� zdravotně handicapovaní,
� senioři.



CCííle podprogramu:le podprogramu:

� začlenění nových cílových skupin, pro které je účast na 
cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu,

� zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v 
souvislosti s aktuální ekonomickou situací ČR,

� vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního 
ruchu (např. zlepšení vybavenosti služeb podél pěších tras 
a cyklotras),

� zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (zavádění
ekologicky šetrných forem dopravy, zabezpečení
bezbariérových vstupů).



Oprávnění žadatelé rok 2011:

� podnikatelské subjekty (právnické
a fyzické osoby)

Žadatel o dotaci musí prokázat min. 2 podnikatelskou historii (2008,2009,2010)



Alokace podprogramu: 

� 72 mil. Kč v roce 2011

Principy dotace :
� individuální projekty,
� dotace může být až 50% z celkových uznatelných 

nákladů akce, zbytek hradí příjemce,
� celkové náklady na jednu akci se mohou 

pohybovat do 5 mil. Kč.



Realizace akce:

� dotace musí být vyčerpána v roce 
přiznání dotace,

� akce, která bude spolufinancována 
v rámci podprogramu, musí být 
dokončena nejpozději v roce 
následujícím po výběru akce k dotaci. 

(tzn. akce vybraná v roce 2011 musí být 
dokončena nejpozději do konce roku 2012)



Cílem leto šní realizace N árodn ího 
programu:

� je zlepšit nabídku a kvalitu služeb pro všechny potenciální účastníky 
cestovního ruchu,

� dovybavit stávající úroveň zejména pěších tras, cyklotras, naučných 
stezek a turistických cílů (místa pro odpočinek turistů, bezbariérové
WC apod).

� zpřístupnit objekty handicapovaným spoluobčanům (ekologicky 
šetrná doprava, bezbariérové vstupy, pomocná zařízení pro

zdravotně handicapované např. vizuální navigace a audio).



Příklady dobré praxe:

� Dovybavení služeb podél cyklostezek v místech soustředěného cestovního 
ruchu





Informace o podprogramu budou prezentovány 
na: 

� Web mmr: 
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace

� Po vyhlášení výzvy budou pořádány semináře 
k danému tématu.

� Kontaktním místem je odbor cestovního ruchu. 

� Kontaktními osobami jsou: 
� Ing. Šrajbová Jana, tel.: 234 154 005, e-mail: srajan@mmr.cz
� Ing. Renata Štefanová, tel.: 234 154 695, e-mail: steren@mmr.cz
� Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: 234 154 725, e-mail: dvoboh2@mmr.cz



Ing. Rostislav Ing. Rostislav HoHoššekek
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