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Vážení žadatelé,

v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace 
z EU Vám usnadní start vašich projektů. Proto vznikl Regionální operační program, v rámci kterého je podporován také 
rozvoj a zkvalitnění veřejné i podnikatelské infrastruktury a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

Podpora podnikatelů bude primárně zaměřena na budování, rozšiřování a zejména zlepšování standardu ubytovacích 
služeb a budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu ve vazbě na ubytovací zařízení. 
Podporu rovněž získají projekty, jejichž cílem je rozšířit nabídku v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu.

V rámci podpory veřejné infrastruktury a služeb budou podpořeny projekty, které mají za cíl zvýšit atraktivitu turistických 
destinací na území Středních Čech, zlepšit informovanost turistů či zkvalitnění infrastruktury služeb 
ve vybraných formách cestovního ruchu (např. venkovská turistika, cykloturistika, vodácká turistika).

Dále budou podporovány koordinační a marketingové aktivity turistických center na území Středních Čech.

Číslo prior. osy / 
oblasti podpory

Název prioritní osy / 
oblasti podpory

Zdroje z EU (v EUR)      

2.1
Podnikatelská infrastruktura 
a služby cestovního ruchu

30 190 527

2.2
Veřejná infrastruktura a služby 

cestovního ruchu
60 381 055

2.3
Propagace a řízení turistických 
destinací Středočeského kraje

10 063 509

2 Cestovní ruch celkem 100 635 091

Finanční plán pro prioritní osu Cestovní ruch 
v období 2007 – 2013 (v EUR)



Typ příjemce

Maximální výše podpory 
u projektů nezakládajících 

veřejnou podporu 
v % celkových způsobilých 

výdajů projektu

Maximální výše podpory u projektů 
zakládajících veřejnou podporu v % celkových způsobilých 

výdajů projektu      

Podnikatel splňující definici malého 
podniku

60% 60%

Podnikatel splňující definici 
středního podniku

50% 50%

Kraj, obec, svazky obcí, organizace 
zřizované či zakládané obcí, veřejné 

výzkumné instituce,
nestátní neziskové organizace, 

Hospodářská komora ČR 
a její složky, zájmová sdružení 

právnických osob

92,5%

Příjemce splňující definici velkého podniku: 40%

Příjemce splňující definici středního podniku: 50%

Příjemce splňující definici malého podniku: 60%

Jakou formou a do jaké výše bude poskytnuta finanční podpora?

www.ropstrednicechy.cz



www.ropstrednicechy.cz

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

Kdo se může stát žadatelem?

 Podnikatelé, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky  
a podnikají v oblasti cestovního ruchu

 Podnikatelé, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají 
podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel)

Do jakých oblastí budou peníze investovány?

 Zvýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality ubytovacích služeb v turistických destinacích
 Rozšíření nabídky doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu 

či atraktivitu cestovního ruchu
 Rozšíření nabídky atraktivit v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty?

 Vybudování nového ubytovacího zařízení nebo rozšíření (zvýšení kapacity) a modernizace stávajícího ubytovacího 
zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu včetně případných stravovacích služeb; podporována bude  
taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužících objektů na ubytovací zařízení

 Rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu cestovního 
ruchu (např. multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály včetně půjčoven sportovních potřeb, wellnes 
služby, infrastruktura pro služby v rámci venkovské turistiky, služby v rámci motivační a kongresové turistiky)

 Vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu (např. skanzeny,  
muzea a obdobná zařízení)

Jakou minimální a maximální finanční náročnost musí projekt mít, aby mohl žadatel o dotaci zažádat?

 Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.

Kolik finančních prostředků se bude rozdělovat?

 V období 2007 – 2013 se bude přerozdělovat v prioritní ose Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního 
ruchu 30 190 527 EUR
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2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Kdo se může stát žadatelem?

 Kraj
 Obce
 Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi
 Dobrovolné svazky obcí
 Nestátní neziskové organizace
 Zájmová sdružení právnických osob
 Hospodářská komora a její složky
 Veřejné výzkumné instituce

Do jakých oblastí budou peníze investovány?

 Budování nebo zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu na území Středních Čech 
 Zlepšení informovanosti turistů
 Zvýšení atraktivity turistických destinací Středních Čech
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Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty?

 Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky,  
in-line stezky apod.) včetně doprovodné turistiky

 Budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel) 
včetně doprovodné infrastruktury

 Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu
 Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek, včetně technických, alespoň regionálního významu se záměrem 

využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury 
 Vybudování, obnova nebo rekonstrukce objektů určených pro poznávací cestovní ruch (muzea, galerie apod.)
 Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému (infocenter, navigačního, orientačního systému  

a elektronického/internetového systému) v turistické destinaci
 Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu (např. vodácká 

turistika, cykloturistika nebo ekoturistika), včetně zázemí pro poskytování stravovacích služeb; podporována bude 
taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužících objektů na ubytovací zařízení

 Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem 
cestovního ruchu, včetně zázemí pro poskytování stravovacích služeb; podporované budou pouze projekty, jejichž 
realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích kapacit, podporovány budou také 
investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení

V rámci projektů zaměřených na výše uvedené 
aktivity bude podporována jako doprovodná aktivita 
i výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací, 
cest, parkovacích míst a odpočívadel navazujících 
na atraktivity nebo infrastrukturu cestovního ruchu 
řešenou v projektu. 

Jakou minimální a maximální finanční náročnost 
musí projekt mít, aby mohl žadatel o dotaci 
zažádat?

 Minimální přípustná výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč

Kolik finančních prostředků se bude rozdělovat?

 V období 2007 – 2013 se bude přerozdělovat  
v prioritní ose Veřejná infrastruktura a služby 
cestovního ruchu 60 381 055 EUR
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2.3 Propagace 
a řízení turistických destinací 
Středočeského kraje

Kdo se může stát žadatelem?

 Kraj
 Obce
 Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi
 Dobrovolné svazky obcí
 Nestátní neziskové organizace
 Zájmová sdružení právnických osob
 Hospodářská komora a její složky
 Veřejné výzkumné instituce

Do jakých oblastí budou peníze investovány?

 Vytvoření systému koordinovaného řízení nabídky  
cestovního ruchu v turistických destinacích na území  
Středních Čech

 Zvýšení povědomí o potenciálu regionu Střední Čechy a turistických destinací na jeho území

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty?

 Podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích, vč. zřízení a vybavení kanceláří 
destinačních managementů, podpory lidských zdrojů (např. mzdy, vzdělávání pracovníků destinačních managementů)

 Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací
 Prezentace turistických destinací (např. na veletrzích cestovního ruchu)
 Organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu
 Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně regionálního charakteru s významným 

dopadem na rozvoj cestovního ruchu. Podpořeny budou jak nové akce, tak obnova zaniklých akcí a tradic nebo 
rozšíření stávajících akcí

Jakou minimální a maximální finanční náročnost musí projekt mít, aby mohl žadatel o dotaci zažádat?

 Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč

Kolik finančních prostředků se bude rozdělovat?

 V období 2007 – 2013 se bude přerozdělovat v prioritní ose Propagace a řízení turistických destinací 
Středočeského kraje 10 063 509 EUR



Kontaktní místo:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oddělení Administrace projektů: 
Telefon: +420 257 280 612
  +420 257 280 472
  +420 257 280 516
Fax:  +420 257 280 643 
E-mail:  info@ropsc.cz

Osobní konzultace jsou možné po domluvě každý pracovní den

Další kontakty na www.ropstrednicechy.cz

Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách 
www.ropstrednicechy.cz a v mediích

Partner:


