Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 12. 2. 2020

Účastníci:
Ing. Květa Vinklátová, Ing. Martin Bauer, Ing. Lidie Vajnerová, MBA., Ing. Eva Šulcová,
Ing. Jitka Kořínková, Bc. Marie Kárová, Bc. Denisa Merenusová, Petr Hozák, Ing. Lenka
Červová, Ph.D., Ing. David Pastva
KÚ LK:
Mgr. Eva Ouzká, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Kateřina Horáčková, Bc. Jakub Šeps, Bc.
Michaela Melichová
Program jednání:
1) Dotační program na podporu cestovního ruchu + přímá podpora
2) Strategie rozvoje cestovního ruchu LK
3) Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK
4) Novinky z oddělení cestovního ruchu
5) Různé
1) Dotační program na podporu cestovního ruchu + přímá podpora
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje (Eva Ouzká, Kateřina Horáčková)




Dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu turistických oblastí – dotace pro
Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj a Krkonoše bude schválena 25. 2.
zastupitelstvem kraje. U dotace pro Máchův kraj se předpokládá schválení radou kraje
dne 3. 3. a následné předložení do zastupitelstva kraje.
Po odsouhlasení zastupitelstvem kraje obdrží DMO smlouvy k podpisu. Společně
s podepsanými smlouvami ze strany DMO poslat rovnou i žádost o první zálohu a
doložení splnění podmínek první zálohy. Formulář pro zálohy je ke stažení zde https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/cestovni-ruch-individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasticestovniho-ruchu-2020-d453732.htm (krok 5).

Dotační fond
 Celkem přijato 84 žádostí do 4 dotačních programů. Největší zájem byl o dotační
program na podporu informačních center. V tomto dotačním programu také nebylo
možné vzhledem k alokaci uspokojit všechny žadatele. Zároveň byla v tomto
dotačním programu nejvyšší administrativní chybovost. Informační centra mají
nastavenou podmínku u způsobilých nákladů, kdy náklady na propagační materiály
(služby) nesmí překročit 70% z celkové výše dotace. Další častou chybou bylo podání
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žádosti do nesprávného dotačního programu, ať už z důvodu nepozornosti nebo
chybného zařazení projektu (řemesla x regiony).
Dobrá zkušenost s uspořádanými semináři pro žadatele. Budou uspořádány i po
vyhlášení dotačních programů pro rok 2021.

→ ÚKOL LK – vyhodnotit nejčastější chyby v žádostech a poslat DMO pro další
informování žadatelů.
Přehled podaných žádostí po hodnocení výborem 18. 2. 2020
7.6 Řemeslná a zážitková turistika
Počet
žádostí
Podpořené žádosti ve 100% výši

Celková výše
Celková výše nákladů
požadovaných dotací v
předložených projektů v Kč
Kč

26

1 169 653

2 688 307

před snížením
50 000
Podpořené žádosti – ponížení výše dotace

1

71 429
po snížení
30 347

Nepodpořené žádosti z důvodu
nedostatečného počtu bodů a naplnění
alokace programu

0

0

0

Vyřazené žádosti pro administrativní
nesoulad

7

284 608

681 188

Celkem

34

1 584 608

3 440 924

7.7 Podpora rozvoje cestovního ruchu v turistických oblastech Libereckého kraje
Celková výše
Celková výše nákladů
Počet
požadovaných dotací v předložených projektů v
žádostí
Kč
Kč
Podpořené žádosti ve 100% výši

9

639 000

2 237 288

před snížením
Podpořené žádosti – ponížení výše
dotace

50 000
1

111 150
po snížení
15 473

Nepodpořené žádosti z důvodu
nedostatečného počtu bodů a naplnění

0

0

2

0

alokace programu

Vyřazené žádosti pro administrativní
nesoulad

4

180 000

1 040 522

Celkem

14

834 437

3 388 960

7.8 Podpora informačních center
Počet žádostí

Podpořené žádosti ve 100%
výši

Celková výše
Celková výše nákladů
požadovaných dotací v předložených projektů v
Kč
Kč

16

660 024

1 738 382

před snížením
Podpořené žádosti – ponížení
výše dotace

0

Nepodpořené žádosti
z důvodu nedostatečného
počtu bodů a naplnění
alokace programu

6

243 307

353 751

Vyřazené žádosti pro
administrativní nesoulad

6

165 288

348 334

Celkem

28

1 068 619

0
po snížení

2

440 467

7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů
Celková výše
Celková výše nákladů
Počet
požadovaných dotací v předložených projektů v
žádostí
Kč
Kč
Podpořené žádosti ve 100% výši
Podpořené žádosti – ponížení výše
dotace

6

582 900

940 400

před snížením
0

0

po snížení

3

0

0
Nepodpořené žádosti z důvodu
nedostatečného počtu bodů a naplnění
alokace programu

0

0

0

Vyřazené žádosti pro administrativní
nesoulad

2

180 000

648 490

Celkem

8

1 345 800

1 588 890



Od roku 2020 má Liberecký kraj nový grafický manuál. Logomanuál je k dispozici ke
stažení na stránkách dotací (https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/cestovni-ruchindividualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-cestovniho-ruchu-2020-d453732.htm). Je potřeba u
všech výstupů podpořených z dotace použít logo LK. Užití loga na propagačních
materiálech, webových stránkách atd. musí projít schválením tiskového oddělení
Libereckého kraje. Umístění loga musí být odsouhlaseno paní Evou Říhovou
(eva.rihova@kraj-lbc.cz).

→ ÚKOL pro DMO – informovat IC, v rámci marketingových skupin o povinné
publicitě a povinnosti nechat si odsouhlasit užití loga (týká se přímé podpory, dotačního
fondu)

2) Strategie rozvoje cestovního ruchu LK (Eva Ouzká)
 Proběhl sběr informací v rámci jednotlivých DMO
a) Nora Dolanská zpracování plánů, cílů a návrhů na možná zlepšení –
z dosavadních zjištění vyplývá, že DMO Libereckého kraje jsou velmi odlišné, ale
je možné najít společné prvky, společnou nabídku. Možné propojení a spolupráci
vidí u Jizerských a Lužických hor.
b) Lenka Červová (TUL) – zpracování statických údajů a zároveň zpracování
výstupů z online dotazníkového šetření / ankety. To mělo za cíl zjistit mezi
respondenty, co pro ně DMO znamenají a co pro ně názvy oblastí evokují.
Respondentům byla položena otázka – jaké místo / atraktivitu si vybavíte
v souvislosti s jednotlivými DMO? Cílem bylo napsat konkrétní místo / cíl ne
obecně lesy, hory… Respondenti byli z celé republiky, ½ z Libereckého kraje.
V hodnocení se projevila místa, která se se v odpovědích objevily 10x a více.
Výsledky obou šetření budou propojeny, aby bylo vidět, zda směřování oblastí koresponduje
s představami a očekáváním návštěvníků. Nakombinují se pohledy/ názory návštěvníka a vize
oblastí. Pro každou oblast (kompletní celá oblast s přesahy do jiných krajů) bude připraveno
grafické zpracování těchto šetření a výsledků, které mohou DMO / Křišťálové údolí
následně využívat pro své potřeby / výstupy.
Kompletní strategie by měla být hotová do léta 2020.
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→ ÚKOL - Oddělení cestovního ruchu předá info grafiky jednotlivým DMO
k připomínkám a doplnění
Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice (Eva Ouzká)




V současné době vznikající dokument, který prochází připomínkováním; schválení v září
2020, platnost od roku 2021
zahrnuje příklady dobré praxe i nepovedených projektů
absence cíle vytvoření zákonu o cestovním ruchu, ale strategie bude obsahovat požadavek
na vytvoření legislativní úpravy pro financování a řízení CR v ČR

3) Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu pro rok 2020
 zachování stávající studijní cesty x školení x podání projektu x rozšíření činnosti
sdružení
→ ÚKOL pro členy Rady Sdružení – zaslat návrhy pro studijní cestu, její náplň a také
maximální částku příspěvku za jednotlivce – do konce února 2020
4) Novinky z oddělení cestovního ruchu
Personální změny na oddělení cestovního ruchu – od 17.2. nastupuje na pozici vedoucího
oddělení cestovního ruchu Bc. Jakub Šeps. Na místo Michaely Melichové je vypsáno
výběrové řízení.
Květa Vinklátová


kraj by měl do budoucna do cestovního ruchu investovat více peněz a přesvědčit
politické představitele o tom, že CR je podstatnou součástí hospodářství kraje.
Důležité je mít vše podloženo čísly, strategií.

Martin Bauer (místopředseda sdružení, předseda Hospodářské komory v Jablonci nad
Nisou)





OHK si stanovila cestovní ruch jako jedno z hlavních témat
OHK zajišťuje apolitičnost a jednodušší spolupráci s podnikatelskou sférou
OHK funguje jako poradní orgán pro město Jablonec nad Nisou
Přeshraniční spolupráce s polskými partnery

Eva Ouzká





Travel Trade Day (30. - 31.3)
Vzdělávání pro kraje, DMO bude zajištovat agentura vybraná CzechTourism; v tuto
chvíli není známá náplň seminářů. Cílem je proškolit 4 000 – 6000 lidí. Účast na
školení bude jednou z podmínek certifikace.
Nákup propagačních balíčků od Czechtourism – aktuálně vyčkat na zaslanou nabídku.
Doporučení - kraj objedná balíček, a pokud se proces a výstupy osvědčí, přidaly by se
v zimě i DMO.
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Národní program na podporu cestovního ruchu v letošním roce nebude vyhlášen

5) Různé
Veletrh Konventa – Iva Hujerová (Odbor regionálního rozvoje LK)
 účast LK na veletrhu je součástí přeshraničního projektu s německým partnerem ENO
(Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH)
 účast na veletrhu je pod vedením odboru regionálního rozvoje, proto zaměření na
regionální výrobce a regionální ekonomiku
 Liberecký kraj se bude prezentovat na ploše celého patra jedné haly (800m2); výstavní
expozice bude představovat turistické oblasti, regionální výrobce a Křišťálové údolí
 v současné době se připravuje rozmístění jednotlivých vystavovatelů s tím, že se
počítá s využitím sloupů v hale („pětilistá kytka“)
 DMO si na veletrh musí přivést pouze svoje turistické propagační materiály, mobiliář
bude jednotný pro všechny
→ ÚKOL pro DMO – poslat soupis cílů a atraktivit pro rodiny s dětma a dětské
kolektivy, v němčině – termín 21. 2. 2020
Projekt kraje – pořízení sčítačů pro DMO (Eva Ouzká)






v rámci dotace není možné pořídit pouze ščítače a uplatnit v dotaci navázané výdaje
na sčítání a výstupy
dvě možná řešení o počkat do roku 2021 a podat přeshraniční projekt
o DMO by se na pořízení sčítačů finančně podílely (150 000 Kč je pořizovací
cena – kraj by se na pořízení podílel ½)
Krkonoše, Lužické hory – pro letošek ne vzhledem ke schválenému rozpočtu
nabídka platí i pro rok 2021

Regionální stálá konference



zástupci Sdružení informují o dění v cestovním ruchu
pro následující dva roky bude Sdružení zastupovat paní Vinklátová a paní Vajnerová

Eva Šulcová (DMO Krkonoše)


založení krajské DMO v Královehradeckém kraji - slavnostní podpis 27. 2. 2020
o členy všechny DMO a 7 měst, OHK, ATIC
o rozpočet 9 000 000 Kč
o vyhlášené výběrové řízení na ředitele

Jitka Kořínková (DMO Český ráj)


spolupráce se Středočeským krajem příliš nefunguje
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Lenka Červová (TUL, ekonomická fakulta)
→ ÚKOL pro DMO a oddělení cestovního ruchu – poslat možné podněty pro
bakalářské práce

Zapsala: Kateřina Horáčková (24. 3. 2020)
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