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FAQ  

 

k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní 

podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora 

cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  

 

Příjmy projektů 

Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních 

nákladů? 

Ne, v rámci 25. výzvy jsou podporovány pouze projekty, které negenerují žádné příjmy 

v průběhu realizace, udržitelnosti ani referenčním období projektu (tj. 15 let od zahájení 

realizace projektu).   

 

Způsobilost výdajů 

Jsou osobní náklady manažera projektu nějak limitovány částkou? (stravné, 

ubytování, cestovné) 

V rámci projektu je možné uplatnit pouze osobní náklady manažera projektu (max. 1 

přepočtený úvazek, 2 pracovníci). Jedná se opravdu jen o osobní náklady (mzda, odměny, 

odvody..). Cestovné, stravné, ubytování a režijní náklady zahrnout mezi způsobilé výdaje 

nelze. Hranice pro výši osobních nákladů vůči celkovým způsobilým nákladům projektu není 

stanovena, při stanovení osobních nákladů je však třeba vycházet z výše mezd v místě 

a čase obvyklé (jedná se také o výši mezd v organizaci při plnění stejné/podobné náplně 

práce – dáno pracovními smlouvami, pracovní náplní).  

 

V tabulce rozpočtu je uvedena položka 2.1 Podklady pro hodnocení kvality projektu. 

Rozumíme tomu správně, že je možné dát do rozpočtu náklady na externí zpracování 

této povinné přílohy žádosti? Pokud ano, jsou pro tuto částku dané orientační limity? 

Ano, výdaje za zpracování Podkladů pro hodnocení kvality projektu jsou způsobilým 

výdajem. Cena musí být přiměřená a odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 

 

Jakým způsobem lze z projektu hradit náklady partnera? 

Náklady partnera z prostředků projektu hradit nelze. Výdaje partnera nejsou způsobilými 

výdaji. 
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Při realizaci projektu předpokládáme v rámci realizačního týmu se zapojením ještě 

dalších osob formou DPČ/DPP  - jsou náklady na tyto pozice způsobilé? 

Ne, v rámci projektu je možné uplatnit pouze osobní náklady manažera projektu (max. 1 

přepočtený úvazek, max. 2 pracovníci). 

 

Lze zahájit realizaci projektu před vydáním Rozhodnutí s tím, že náklady vynaložené 

na realizaci a přípravu žádosti lze nárokovat v ZŽoP včetně etapové monitorovací 

zprávy do 20 pracovních dní od schválení Rozhodnutí? 

Ano, realizaci projektu lze zahájit před vydáním Rozhodnutí (projekt ale nesmí být před 

schválením prvního Rozhodnutí dokončen).  

Etapa projektu může být ukončena ještě před schválením prvního Rozhodnutí. V tomto 

případě je nutné předložit na CRR monitorovací zprávu a ZŽoP za tuto etapu do 20 

pracovních dnů od schválení Rozhodnutí. V případě dalších etap se monitorovací zprávy 

a ZŽoP předkládají do 20 pracovních dnů od ukončení realizace dané etapy.  

Výdaje na zpracování projektové žádosti nejsou způsobilými.   

 

Veřejná podpora 

Jakým způsobem koncipovat marketingové aktivity na podporu cestovního ruchu, aby 

se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu čl. 170 odst. 1 SFEU? 

O veřejnou podporu se nejedná, budou-li marketingové aktivity koncipovány ve prospěch 

určitého regionu nebo samosprávného útvaru bez zvýhodnění některého subjektu či skupiny 

subjektů. Příkladem takových projektů může být například prezentace kraje či města.  

 

Co mohou obsahovat webové portály/webové stránky? Je možné uvádět loga 

případně odkazy na poskytovatele služeb (ubytovacích, stravovacích,…)? Koho je 

možné uvádět na webových stránkách?  

Veřejná podpora na webových portálech je vždy posuzována ve vztahu k činnostem, které 

jsou obsahem portálu.  

Nedovolenou veřejnou podporu lze vyloučit, pokud: 

- portál se neodkazuje na ekonomické aktivity, subjekty či výrobky a nezobrazuje je,  

- portál představuje nebo prezentuje konkrétní území nebo památky, zpracované do 

produktu cestovního ruchu,  

- při provozu portálu nedochází k prodeji reklamních míst. 

-  

V případě, že se na podporovaném webu prodávají reklamní plochy nebo jsou jeho součástí 

rezervační systémy, jedná se o nedovolenou veřejnou podporu. Důvodem je naplnění všech 
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znaků veřejné podpory, protože rezervační systémy přímo odkazují na ekonomické aktivity 

a jsou provozovány mnoha soutěžiteli na trhu na národní i evropské úrovni.  

Na webových stránkách projektu je možné uvést zapojené subjekty (tzn. partnery projektu, 

účastníky pořádaných akcí atd.), je však nutné uvést všechny zapojené subjekty, nejlépe 

v abecedním pořadí. Informace o zapojených subjektech musí být uvedeny ve stejném 

rozsahu (název subjektu, kontaktní adresa, IČ, stručný popis provozovaných činností, 

otevírací doba či vstupné). 

Řídicí orgán nedoporučuje uvádět odkazy na webové stránky konkrétních ekonomických 

subjektů a jejich loga a na poskytovatele služeb (restaurace, ubytování, wellness centra, 

sportoviště, apod.).  

Řídicí orgán upozorňuje na nepřímou výhodu. Nepřímá výhoda je stav, kdy mohou být 

zvýhodněny i jiné podniky než ty, na které jsou přímo převedeny veřejné prostředky.  

 

Je možná propagace konkrétních památek? Jaké památky je možné propagovat? Je 

možné uvádět název památky, na které bude pořádána kulturní akce?  

Propagace konkrétních památek se nedoporučuje. Uvedeným památkám by vznikla výhoda 

oproti památkám neuvedeným v propagačních materiálech.  

Propagaci je vhodné zaměřit na památky a muzea lokálního charakteru. To jsou památky, 

které mají expozice spojené výhradně s tematikou dané oblasti či veškeré materiály mají 

výlučně v českém jazyce. Dále je možné zaměřit se na ne úplně známé věci z regionu 

(významné osobnosti, přírodní stezky či folklórní tradice).  

Řídicí orgán doporučuje pouze propagaci objektů a akcí (např. historické památky, botanické 

zahrady, jarmarky, festivaly) sdružených do tematických, popř. regionálních celků. Vždy musí 

jít o propagaci vytvořeného produktu cestovního ruchu, nikoliv o propagaci konkrétní 

památky nebo subjektu. Je možné propagovat historické festivaly, šermířství, jarmarky 

apod., které se budou konat na konkrétních památkách (název a adresa), není však možné 

propagovat konkrétní historickou památku, na které se budou akce konat.  

 

Mohou být během realizace projektu pořádány kulturní akce?  Co mohou obsahovat 

pozvánky na kulturní akce? Mohou zapojené subjekty na kulturních akcích prodávat 

své výrobky? Je možný prodej produktů vytvořených v rámci projektu? Je možná 

propagace vytvořeného produktu cestovního ruchu na akcích pořádaných partnery? 

Na jaký druh akcí je vhodné se zaměřit? 

Kulturní akce mohu být v rámci projektu, resp. vytvořeného produktu cestovního ruchu, 

pořádány. Veškeré pořádané akce musí být v souladu s pravidly veřejné podpory a aktuální 

verzí Příručky pro žadatele a příjemce. Pořádání akcí (jarmarků, festivalů, výstav apod.) je 



 
 

4 

možné v případě, kdy na akci nebude vybíráno vstupné a poplatek za pronájem prodejních 

a výstavních míst.  

Řídicí orgán doporučuje zajištění nediskriminačního výběru zapojených subjektů (regionální, 

tematické kritérium), musí být umožněno zapojení všech subjektů podle předem daných 

kritérií, informace o pořádání akce musí být zveřejněna např. na webových stránkách, 

v tisku. V podkladech pro hodnocení kvality projektu je pak nutné popsat kritéria pro výběr 

zapojených subjektů, jakou formou budou subjekty o možnosti zapojení se do připravované 

akce informovány.  

Na pořádaných akcích je možný prodej výrobků zapojených subjektů (nejedná se o příjem 

projektu). Prodej produktů, vytvořených v rámci projektu (brožury, propagační předměty, 

apod.), není dovolen.  

Řídicí orgán doporučuje zaměřit se na akce, kde jsou představována regionální specifika, 

řemesla či tradiční výrobky pro daný region.  

Kulturní akce nesmí propagovat komerční subjekty, nesmí dojít ke zvýhodnění jednotlivých 

ekonomických subjektů.  

V pozvánkách na kulturní akce je vhodné vyhnout se uvádění konkrétních vystupujících či 

účinkujících a konkrétních zapojených subjektů (vystavovatelů apod.). Tyto informace mohou 

být uvedeny na webových stránkách projektu spolu s dalšími informacemi (název subjektu, 

kontaktní adresa, IČ, stručný popis provozovaných činností).  

Řídicí orgán nedoporučuje uvádět odkaz v podobě webových stránek (netýká se webových 

stránek projektu). Zároveň Řídicí orgán nedoporučuje zobrazování log jednotlivých 

účastníků, je možné uvést jmenný seznam, nejlépe v abecedním pořadí.  

Na akcích pořádaných jinými subjekty je možné informovat o vytvořeném produktu 

cestovního ruchu formou roll upů, bannerů, kiosků – náklady jsou způsobilé jako součást 

marketingové kampaně.  

 

Je možné vytvořit kalendář akcí plánovaných v daném regionu? Lze zobrazovat 

kalendář akcí na webových stránkách? Je možné do kalendáře akcí uvádět i jiné akce 

než akce zapojené do daného projektu?  

V případě tvorby kalendáře akcí je třeba vždy zvážit, zda se nejedná o zbytečnou aktivitu 

projektu, neboť stávající hustá síť informačních center funkci elektronických kulturních 

kalendářů plní a poskytnutí podpory na podobné nebo stejné aktivity může být neefektivní.  

Kalendář akcí nebude zakládat nedovolenou veřejnou podporu, pokud se bude jednat 

o seznam akcí, evidence akcí v něm nebude zpoplatněna a nebude propojený 

s objednávkovým nebo prodejním systémem.  

Kalendář akcí lze uvádět na webových stránkách projektu a je možné do něj uvádět i akce, 

které nejsou přímo spojené s projektem (akce partnerů projektu).  
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Řídicí orgán doporučuje vytvoření kalendáře akcí, plánovaných v daném regionu, ve 

spolupráci s partnery projektu. Všichni zájemci musí mít možnost zveřejnit svoji akci, 

informace se pro všechny akce a pořadatele zveřejňují ve stejném rozsahu informací podle 

předem zvolených a popsaných kritérií. 

 

Je možné zhotovit televizní spoty a videa? Lze ve spotech a videích uvádět názvy 

a kontakty konkrétních památek, subjektů, pořádaných akcí? Mohou být propagovány 

konkrétní subjekty? Co je možné ve spotech a videích propagovat?  

Propagační spoty a videa mají charakter reklamy, i když pro diváka nemusí být komerční 

aspekt na první pohled rozeznatelný a přímo patrný.  

Riziko nedovolené veřejné podpory není shledáno v případech, kdy se propaguje v obecných 

rysech region, případně některá jeho specifická oblast. Je nutné se vyvarovat konkrétní 

zmínky o určitém podnikatelském subjektu nebo přímé propagace určité historické památky 

s konkrétním odkazem. Tím by vznikla výhoda jednomu subjektu oproti jiným. Je vhodné se 

zaměřit zejména na přírodní krásy a vizuální zpodobnění regionu na obecném pravidle 

„veřejného a dostupného všem“ či priorit EK (udržitelný rozvoj, vyšší zaměstnanost, 

konkurenceschopnost regionů, environmentální udržitelnost,…).  

Propagace konkrétní památky je možná pouze v případě, že je zakomponována jako součást 

propagace regionu či vytvořeného produktu cestovního ruchu. Délka propagačních spotů či 

videí by měla být omezena (cca 1 minuta), tím nebude jejich formát konkurovat běžným 

pořadům, jako jsou například cestopisy.  

Propagační spoty nesmí být určeny na propagaci objektu/subjektu, musí jít o propagaci 

vytvořeného produktu cestovního ruchu.  

Řídicí orgán doporučuje, aby projekt nevedl k vytváření produktů, které nabízí ekonomicky 

činné subjekty, nebo aby tyto aktivity neznamenaly prospěch jednoho subjektu či vymezené 

skupiny subjektů, které nabízejí zboží nebo služby na určitém trhu.  

Na propagačních materiálech, TV spotech nelze zmiňovat konkrétní památky, subjekty, 

pořádané akce – doporučujeme uvést pouze název akce, lokalitu (název města, regionu), 

odkaz na webovou stránku projektu, kde budou uvedeny podrobnější informace, vše 

v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 5 

PPŽP). 

 

Dovoluje 25. výzva vytvářet rezervační systémy? Je možné napojení webových 

stránek na rezervační systémy?  

Tvorba a napojení subjektů na rezervační systém není možná (PPŽP, část veřejná podpora 

– Doporučení příjemcům). Tento typ systémů vždy naplní všechny znaky veřejné podpory, 

bude vždy ekonomickou aktivitou a bude zakládat nedovolenou veřejnou podporu.  
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Je možná ve 25. výzvě tvorba publikací?   

Nedovolenou veřejnou podporou je veškerá podpora vydávání publikací, které lze zakoupit 

na knižním trhu.  

Výjimkou by mohly být inovativní tisky, které jsou specifické svým rozsahem a použitím 

(např. speciální výtisky map). 

 

Co mohou obsahovat propagační materiály? Mohou zobrazovat konkrétní památku 

nebo subjekt?  

Propagační materiály nemohou být vztaženy ke konkrétní ekonomické aktivitě, přípustná je 

pouze podpora území anebo aktivit, která nejsou ekonomickými.  

Propagační materiály mohou zobrazovat a uvádět odkazy pouze na objekty a akce (např. 

historické památky, botanické zahrady, jarmarky, festivaly) sdružené do tematických, popř. 

regionálních celků. Vždy musí jít o propagaci vytvořeného produktu cestovního ruchu, nikoliv 

o propagaci konkrétní památky nebo subjektu. 

 

Lze vytvářet digitální aplikace pro mobilní telefony? Z jakých zdrojů je možné hradit 

vytvoření digitální aplikace? Je možné náklady spojené s údržbou aplikace zařadit do 

způsobilých výdajů?  

Vytváření programů pro počítače nebo mobilní telefony musí být konfrontována s nabídkou 

na trhu. V naprosté většině případů je velmi vysoké riziko nedovolené veřejné podpory.  

V případě, kdy jsou webové stránky, webový portál, mobilní aplikace součástí vytvořeného 

produktu, popř. nástrojem propagační kampaně s přímou vazbou na projekt, jsou výdaje na 

jejich tvorbu způsobilé. Výdaje na údržbu a provozní výdaje jsou vždy nezpůsobilé a musí 

být hrazeny z vlastních finančních prostředků žadatele/příjemce dotace. 


