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2 PODPROGRAMY 

Rok 2017 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu
členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Rok 2017 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu 
členěn na 2 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni

Více info: 
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-
program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)
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Rok 2017 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

členěn na 3 dotační tituly (DT):

DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Vyhlášení: 1. 11. 2016
Doba trvání výzvy:  1. 12. 2016 - 6. 1. 2017
Celková alokace: 180 mil. Kč
Výše dotace: max.50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu 

akce, zbylých min. 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. 
Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017. 

Min. a max. výše dotace (uzn. N): min. 250 000,- Kč, max.  5 mil. Kč (DT č.2.a DT č. 3), 
max.10 mil. Kč (DT č. 1)   

Realizace projektu: 1 – 2 roky, pravidlo n+1, akce musí být dokončena nejpozději 
v prosinci roku 2018. 

Oprávnění žadatelé: viz NPPCRR 
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Rok 2017 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

členěn na 2 dotační tituly (DT):

DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni 

Vyhlášení: 1. 11. 2016
Doba trvání výzvy: 1. 12. 2016 - 6. 1. 2017
Celková alokace: 120 mil. Kč
Výše dotace: max.50 % podíl způsobilých výdajů z celkového 

rozpočtu akce, zbylých min. 50 % rozpočtu tvoří 
vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být 
vyčerpána do konce roku 2017. 

Min.a max. výše dotace(uzn.N): min. 250 000,- Kč, max. 5 mil. Kč
Realizace projektu: 1 – 2 roky, pravidlo n+1, akce musí být dokončena 

nejpozději v prosinci roku 2018. 
Oprávnění žadatelé: viz NPPCRR 
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PODORA PRO LIBERECKÝ KRAJ
PODPROGRAM ROZVOJ TUR. INFRASTRUKTURY  6 349 000 Kč

z toho 

DT č. 2 Doprovodná infrastruktura CR 3 147 000 Kč

DT č. 3 Veřejná infrastruktura CR 3 147 000 Kč

DT č. 1 Nadregionální aktivity všechny kraje dohromady 36 000 tis. Kč             

PODPROGRAM 117D72200 - MARKETING V CR 4 959 000 Kč

z toho 

DT č. 1 Marketingové aktivit – kraje 1 256 000 Kč 

DT č. 2  Marketingové aktivity – oblastní DS 3 703 000 Kč
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PŘEDBĚŽNÉ ORIENTAČNÍ TERMÍNY : 

 1.11.2016 – 6.1.2017 výzva k předkládání žádostí 

 1.12.2016 – 6.1.2017, do 16.00 hod předkládání žádostí na podatelně MMR 

(obálka NEOTVÍRAT!) 

 Navazující orientační harmonogram 

 leden – duben 2017 registrace a hodnocení žádostí 

 2. pol. ledna 2017 předání k posouzení RSK 

 duben – červenec 2017 „druhá vlna“ dokladů (stavební povolení, výběr 

dodavatelů, atd.) 

 od května 2017 podepisování Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 max. do 25. 11. 2017 předkládání faktur k proplacení dotace 

 1/2018 průběžné zprávy 

 do 31.12.2018 max. termín ukončení projektů, při financování v r. 2018 z 

vlastních zdrojů



Děkuji za pozornost

Setkání Regionální stálé konference  
14.12. 2016 
Krajský úřad Libereckého kraje

DANIEL DAVID

Předseda Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
Libereckého kraje


