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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

vyhlašuje od 31. října 2008 
 

 4. KONTINUÁLNÍ VÝZVU 
 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
 

INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 

Prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního ruchu 
Cíl Konvergence 

 
Prioritní osa 4 b - Národní podpora cestovního ruchu  
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 
 

Oprávnění žadatelé:   
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.  
 
Podporované aktivity: 

• a) zavedení národního informačního a rezervačního systému, 
• b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách 

cestovního ruchu (zejm. certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola), 
• c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, 
• e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.  

 
Specifické zaměření výzvy: 
Využití technického vývoje v oblasti ICT pro rozvoj cestovního ruchu, vytvoření podmínek 
pro rozhodování subjektů v oblasti cestovního ruchu a zefektivnění propagace ČR jako 
destinace cestovního ruchu 
 
Finanční objem výzvy:  
Prioritní osa 4 a:  příspěvek Společenství (ERDF) 780, 194 mil. Kč/31, 709 mil. EUR, 
                            příspěvek státního rozpočtu 137, 681 mil. Kč.                         
Prioritní osa 4 b:  příspěvek Společenství (ERDF) 60, 015 mil. Kč/2, 439 mil. EUR, 
                            příspěvek státního rozpočtu 10, 591 mil. Kč. 
 
Částka v Kč byla přepočtena podle kurzu 24, 605 Kč/EUR. 
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Řídící orgán IOP upozorňuje na nutnost plánovat aktivity projekt ů průběžně a 
rovnoměrně podle ročního objemu přidělené alokace. 
 
Forma podpory: 
Dotace. 
 
Výše podpory: 
Podíl spolufinancování z ERDF bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových 
způsobilých výdajů, 15  % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu.  
 
Hranice celkových způsobilých výdajů projektu: 
Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů  není stanovena. 
 
Ukončení realizace projektu: 
Do 30. 6. 2015. 
 
Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Stanovením výdajů na financování akce organizační složky státu. 
 
Územní zaměření podpory: 
Všechny aktivity prioritních os 4a a 4b budou realizovány na celém území ČR včetně území 
hlavního města Prahy. Aktivity budou vždy realizovány prostřednictvím dvou oddělených 
projektů pro cíl Konvergence a projektů pro cíl Rozvoj konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti.  
 
Typ podpory:   
Individuální projekty. 
 
Způsobilé výdaje: 

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 
• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 
• pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (zejména HW a SW), 
• nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, 
• režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu, 
      maximálně  9 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
• náklady na nezbytnou publicitu projektů, 
• daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 
• daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na 

vstupu, 
• výdaje v rámci křížového financování, maximálně 9 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu. 
 

Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy ES, např. článek 56 nařízení č. 
1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006, a „Pravidly způsobilých výdajů pro programy 
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–
2013“ – usnesení vlády č. 61/2007.  

Výdaje jsou způsobilé od 1. 7. 2008. 
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Forma a způsob podání žádosti o dotaci: 
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 
žádosti je k dispozici na webové adrese www.eu-zadost.cz.  
 
Žadatel musí předložit dva projekty – pro cíl Konvergence a pro cíl Rozvoj 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
 
Tištěnou verzi projektové žádosti finálně uložené v aplikaci Benefit7 bude od 31. října 
2008 přijímat Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II Praha.  
 
Příručka pro žadatele a příjemce:  
 
Žadatelé se musí řídit Příručkou pro žadatele a příjemce platnou od 31. října 2008. Příručka 
může být aktualizována, žadatelé budou s předstihem informováni. 
 
Další informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce, která je zveřejněna na 
stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/4-1 . 
 
Kontakty:  
Bc. Vladimír Studnička – Centrum pro regionální rozvoj, vedoucí pobočky NUTS II Praha, 
Náměstí Míru 9 (Národní dům – KDŽ), 120 53 Praha 2, studnicka@crr.cz, tel: 221 596 520. 
 
PhDr. Blažena Křížová – odbor cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, blazena.krizova@mmr.cz, tel.: 224 864 406. 
 
Ing. Daniela Zachystalová - odbor cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, daniela.zachystalova@mmr.cz, tel.: 224 864 141. 
 
Ing. Marie Špačková – odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, marie.spackova@mmr.cz, tel: 22486 1234. 
 


