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Cestovní
ruch

$&4507/¶36$)

30; 70+ 10% /* , "5 &-4 ,²)0
1304 5 Ļ&% ¶

Regionální operační program
NUTS II Severovýchod

Vaše nápady,
náš kapitál

Jaký je cíl prioritní osy?

Prioritní osa

3

Zvýšit efektivnost využití přírodního
a kulturního potenciálu regionu.

Cestovní ruch

Kolik?
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno

144,4 mil. €, tj. 22,0 % ROP SV.

3|1 Rozvoj základní infrastruktury
a d o p r o v o d nýc h a k t i v i t v o b l a s t i

Jak se dále prioritní osa člení?

cestovního ruchu

Prioritní osa se dělí na 2 oblasti podpory, tj.:

Cílem oblasti podpory je kvalitní infrastruktura a široké spektrum

3|1	Rozvoj základní infrastruktury

služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu
3|2	Marketingové a koordinační aktivity
v oblasti cestovního ruchu

Příklady projektů:
Rekonstrukce stravovacích a ubytovacích zařízení, budování
cyklotras, turistických tras, revitalizace kulturně-historických
a technických památek, realizace navigačních systémů k památkám, propagace realizovaných projektů, budování parkovacích
kapacit pro návštěvníky, projekty hippoturistiky, venkovské turis-

Kde získám více informací?

tiky, adrenalinové turistiky, pevnostní turistiky, relaxační turistiky

Bližší informace o poskytování dotací

apod.

získáte na internetových stránkách
www.rada-severovychod.cz nebo kon-

Kdo může žádat o dotaci?

taktujte zaměstnance Regionální rady

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané

regionu soudržnosti Severovýchod.

kraji a obcemi, neziskové organizace, podnikatelské subjekty

Své projektové žádosti konzultujte

a zájmová sdružení právnických osob.

s pracovníky příslušných územních
odborů.
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3|2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR
Cílem oblasti podpory je trvalý zájem turistů o region, zajištěný koordinovaným
rozvojem a propagací místních produktů cestovního ruchu.
Příklady projektů:
Tvorba analytických a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu, systém
značení turistických cílů, síť informačních center, rezervační systém apod.
Kdo může žádat o dotaci?
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Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob.
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Dotace dle oblastí podpory v procentech
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Územní odbor realizace programu – Hradec Králové
Pražská 320/08
500 04 Hradec Králové
| + 420 498 501 025

Územní odbor realizace programu – Liberec
Masarykova 542/18
460 01 Liberec
| +420 488 577 873

Územní odbor realizace programu – Pardubice
Sukova třída 1556
532 33 Pardubice
| +420 467 000 404

www.rada-severovychod.cz

info@rada-severovychod.cz

