
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Návrh zaměření Dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém 
kraji“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání návrhu věcného zaměření a základních parametrů dotačního programu „PODPORA BUDOVÁNÍ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“.

Nárok na rozpočet:
Není požadován

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

návrh věcného zaměření s základními parametry dotačního programu „PODPORA BUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“ dle důvodové zprávy.



Důvodová zpráva:
Po projednání v pracovní skupině, Komisi Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, cestovní ruch a 
lázeňství a také v Radě Ústeckého kraje, je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládán na vědomí návrh 
věcného zaměření a základních parametrů dotačního programu „PODPORA BUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“.

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných 
služeb cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje 
doprovodné turistické infrastruktury.

Navrhovány jsou dvě oblasti podpory:
1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatzi" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání 
pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, 
sociální zařízení a související terénní úpravy)
2) Budování útulen a nocležen

Níže je uveden návrh základních parametrů a podmínek programu, které je pro jeho zpracování nutné 
projednat a stanovit.

- Celková alokace 11 534 000 Kč

- Minimální výše dotace 100 000 Kč

- Maximální výše dotace 1-2 mil. Kč

- Maximální podíl dotace 70% z celkových způsobilých výdajů projektu dle Zásad s možností vyšší dotace v 
případě destinačních agentur

- Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu - 1 nebo neomezovat

- Forma podpory - účelová investiční dotace z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

- Termín realizace projektů (uznatelnost výdajů) - 1. 6. 2021 – 31. 12. 2023

- Okruh způsobilých žadatelů - obce na území Ústeckého kraje a certifikované DMO

Podmínky podpory
- Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů ÚK
- Projekt musí být realizován na území ÚK
- Výstupem projektu je dokončená realizace projektu karavanového stání, nocležny nebo útulny
- Majetek pořízený v rámci dotace musí sloužit minimálně po dobu 3 let

Harmonogram administrace a schválení žádostí
1. Schválení dotačního programu – 9/2021
2. Příjem žádostí o dotaci - 10/2021
3. Kontrola administrativního souladu žádostí - 11/2021
4. Hodnocení - 11/2021
5. Projednání a schválení vybraných projektů RÚK a ZÚK – 12/2021
6. Oznámení o schválení /neschválení podpory – 12/2021
7. Realizace projektů - do 12/2023

Hodnocení
- Formální a administrativní posouzení zajistí oddělení cestovního ruchu
- Vlastní hodnocení provede pracovní skupina schválená Radou Ústeckého kraje nebo Komise RÚK pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch

Kritéria pro hodnocení
- Zkušenosti a již realizované aktivity v cestovním ruchu žadatele
- Soulad se strategickými dokumenty
- Provázanost na již fungující turistický produkt
- Vazba projektu na další aktivity v území



- Členství a aktivní spolupráce s organizací destinačního managementu
- Karavanové stání se nachází v blízkosti významného turistického cíle
- Kvalita zpracovaného projektového záměru a zajištění provozu a udržitelnosti výstupů projektu

Způsob financování (2 varianty)
1. Dotace bude poskytnuta po realizaci a předložení závěrečného vyúčtování projektu.
1. Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od podpisu smlouvy + vyúčtování po ukončení realizaci a předložení 
závěrečného vyúčtování projektu

Finální podoba návrhu programu bude řešena znovu na jednání pracovní skupiny, která vznikla po dubnovém 
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje a je složena ze zástupců všech zastupitelských klubů. Následně bude 
finální návrh předložen Radě Ústeckého kraje dne 18.8.2021 a Zastupitelstvu Ústeckého kraje na jednání dne 
6.9.2021.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jiří Válka Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 
2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 2021


