
Podporované aktivity: Podporované aktivity: Podporované aktivity: Podporované aktivity:     

• obnova a ochrana kulturního bohatství např. památek a památkových objek-
tů či jejich souborů, včetně sakrálních staveb, fortifikací, historických, urba-
nistických, technických a turistických objektů; 

• výstavba, rozšíření a modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. 
cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských 
tratí, místních ( lesních )  cest a mostků na přeshraničních turistických tra-
sách, turistické doprovodné infrastruktury a zlepšení vybavenosti pro volno-
časové aktivity; 

• zajištění náležité technické infrastruktury včetně modernizace budov pro po-
skytování služeb v oblasti cestovního ruchu; 

• rozvoj informačních center a míst, pověřených sběrem, zpracováním a pře-
dáváním informací o cestovním ruchu a kulturních a přírodních památkách v 
příhraničním regionu.  

Podporovány budou pouze projekty naplňující indikátor „Podporovány budou pouze projekty naplňující indikátor „Podporovány budou pouze projekty naplňující indikátor „Podporovány budou pouze projekty naplňující indikátor „ Počet nových nebo re-
konstruovaných zařízení cestovního ruchu “ , tj. investiční projekty zaměřeny na 
infrastrukturu cestovního ruchu.  

Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři:     

• orgány územní správy a příspěvkové organizace  
• komory ( Hospodářská/agrární komora )  
• NNO ( obecně prospěšné organizace, zájmová sdružení právnických osob,  

občanská sdružení, nadace)  
• aj. 

Cílové skupiny: Cílové skupiny: Cílové skupiny: Cílové skupiny:     

• právnické a fyzické osoby 
• obce, města, kraje, euroregiony, svazky obcí a jimi zřízené organizace 
• regionální turistické komory 
• veřejné instituce zaměřené na rozvoj cestovního ruchu 
• místní iniciativy zaměřené na rozvoj potenciálu cestovního ruchu 
• regionální rozvojové agentury 
• instituce zodpovědné za ochranu a péči o kulturní dědictví aj.  

FFFForma podporyorma podporyorma podporyorma podpory    

Finanční příspěvek    ve výši max. 90 % způsobilých výdajů ( příjemce z ČR musí 

z vlastních zdrojů financovat min. 10 % způsobilých výdajů ) .  

 Únor 2013 

Operační program pře-Operační program pře-Operační program pře-Operační program pře-
shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-
ká republika ká republika ká republika ká republika ----    Polská re-Polská re-Polská re-Polská re-
publika  2007publika  2007publika  2007publika  2007----2013201320132013    

Odbor evropské územní 
spolupráce Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 

Disponibilní zdroje: 2,4 
mil. EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace, záměru a  Konzultace, záměru a  Konzultace, záměru a  Konzultace, záměru a  
příprava žádosti:         příprava žádosti:         příprava žádosti:         příprava žádosti:             

KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.    
Družstevní 294 
739 61 Třinec 
 
E: kazuist@kazuist.cz 
T: 558 335 479 
W: www.kazuist.cz  

Aktuální dotační program  

INFRASTRUKTURA 
CESTOVNÍHO      

RUCHU   



 

 

 

Operační program  pře-Operační program  pře-Operační program  pře-Operační program  pře-
shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-shraniční spolupráce Čes-
ká republika ká republika ká republika ká republika ----    Polská re-Polská re-Polská re-Polská re-
publika  2007publika  2007publika  2007publika  2007----2013201320132013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-
prava žádosti :         prava žádosti :         prava žádosti :         prava žádosti :             

KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.    
Družstevní 294 
739 61 Třinec 
 
E: kazuist@kazuist.cz 
T: 558 335 479 
W: www.kazuist.cz  
 

 

 

  

Způsobilé výdajeZpůsobilé výdajeZpůsobilé výdajeZpůsobilé výdaje    

Majetek, materiál a zásoby, osobní náklady a cestovní náhrady, služby, režijní náklady, 

finanční výdaje a poplatky, výdaje vzniklé před podáním projektu ( max. 5 % celko-
vých způsobilých výdajů )  

Další podmínkyDalší podmínkyDalší podmínkyDalší podmínky    

K žádosti je třeba doložit mimo jiné dohodu o spolupráci s partnery, doklad o zabezpe-

čení spolufinancování, doklad, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí  a u 
stavebních projektů také projektovou dokumentaci a povolení vydané příslušným sta-
vebním úřadem. 

Přeshraniční spolupráce musí naplňovat min. 2 ze 4 možných kritérií spolupráce: spo-

lečná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné 
financování projektu.  

Projekt musí být dokončen nejpozději do 30. června 2015.  

Minimální výše podpory    z ERDF ( 85 % způsobilých výdajů)  musí být větší než 30 000 EUR.        
O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat v rámci jednotlivých Fondů mikroprojek-
tů. Maximální výše podpory není určena. 

Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: 02.04.2013 ( výsledky budou oznámeny v červnu 2013 )  

Zdroj: Příručka pro žadatele, verze 5, http://www.cz-pl.eu 

 

 

Infrastruktura cestovního ruchu 


