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▪ nejvýznamnější přímý nástroj podpory CR bude IROP II

▪ Cíl 5 – Evropa bližší občanům díky podpoře 

udržitelného a integrovaného rozvoje městských, 

venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ 

▪ Cestovní ruch – jak se promítne do ostatních operačních 

programů? 

OP TAK, OP ŽP, PRV, OP Přeshraniční spolupráce –

cestovní ruch uveden v podkladech pro tvorbu OP

▪ Březen 2020 – dokončení návrhů operačních programů 

a předložení Vládě ČR. Následně jednání s EK.

Národní podpora CR 2021+ v. příprava 

programového období EU 2021 - 2027



▪ CP3 - propojenější Evropa zvýšením mobility a 

regionální dostupnosti informačních a 

komunikačních technologií – EuroVelo, 

Transevropské železniční sítě

Národní podpora CR 2021+ v. příprava 

programového období EU 2021 - 2027



▪ Návrh programového dokumentu https://www.irop.mmr.cz/cs/irop-2021-

2027/Dokumenty/Programovy-dokument-IROP-2021-2027-navrh-k-8-li

▪ V jednání možnost podpory CR i prostřednictvím ostatních cílů (např. SC 1 

eGoverment, SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility).

▪ Podporované aktivity – konzultace s kraji (Komise RAK pro CR) 

▪ Program zaměřen na podporu veřejné infrastruktury CR. 

▪ Realizace projektů prostřednictvím integrovaných nástrojů ITI (integrované 

územní investice – aglomerace/ metropole), CLLD (Místní akční skupiny). 

▪ Realizace integrovaných řešení (komplexní projekty).

▪ V řešení provázanost integrovaných strategií a projektů na strategické 

dokumenty z oblasti CR – strategie DMO/ krajů (infrastruktura i marketing).

IROP II – návrh zaměření

https://www.irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/Dokumenty/Programovy-dokument-IROP-2021-2027-navrh-k-8-li


Návrh podporovaných aktivit za CR z IROP II
Definice veřejné infrastruktury CR pro IROP: 

Veřejná infrastruktura cestovního ruchu pro účely IROP je nepodnikatelská 

/nezisková infrastruktura sloužící návštěvníkům, za její využití se neplatí, 

případně se platí jen provozní náklady (při jejich budování nejde primárně o 

zisk).

1) Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR s preferencí 

integrovaných řešení (záchytná parkoviště, infrastruktura pro vodní a 

vodáckou turistiku, návštěvnický management a navigační systémy)

2) Budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a 

lokálních turistických tras (pěší, běžecké/inline, hipo, cyklo, 

běžkařské)

3) Budování a revitalizace pěších, hipo stezek s přírodním povrchem 

(mlatový povrch, povalový chodník)

4) Naučné stezky

5) Rekonstrukce a modernizace stávajících a budování nových 

turistických informačních center



Návrh definice příjemců IROP II
SC 5 Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 

rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti … 

1) mimo městská území

▪ Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na 

území MAS. Typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých specifických 

cílech IROP.

2) v městských oblastech

▪ obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO

▪ kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

▪ organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 

složek státu

▪ NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky



Další možná podpora CR z ostatních OP
▪ Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 (MPSV)

▪ Vzdělávání a rekvalifikace

▪ Operační program Životní prostředí 2021-2027 (MŽP)

▪ Energetická účinnost (veřejné subjekty), přizpůsobení se změnám 

klimatu, nakládání s odpady, péče o přírodní dědictví

▪ Operační program zaměřený na konkurenceschopnost 2021-2027 

(OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost - TAK) (MPO)

▪ Konkurenceschopnost MSP, energetická účinnost, alternativní 

paliva, přizpůsobení změnám klimatu

▪ Operační program Jan Ámos Komenský 2021-2027 (MŠMT)

▪ Dostupnost a kvalita vzdělávání

▪ OP přeshraniční spolupráce 2021-2027

▪ Probíhají jednání o zaměření programu se Svobodným státem 

Sasko a Polskem. 



Stávající NPPCRR (2016 – 2020)
▪ Dva podprogramy: 

▪ Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

▪ Rozvoj doprovodné infrastruktury CR v regionech, podpora 

vybavenosti turistických tras, rozvoj navigačních a 

informačních systémů, úprava lyžařských běžeckých tras, 

podpora ekologicky šetrné dopravy návštěvníků a monitoring 

návštěvníků 

▪ Marketingové aktivity v CR

▪ Podpora řízení destinací, marketingové výzkumy, podpora 

produktů CR a jejich distribuce, podpora zavádění inovací v 

CR, branding destinací a marketingová komunikace

▪ Aktuální výzvy: Rozvoj infrastruktury (5.11.19 – 5.2.20, alokace 90 

mil. Kč), u marketingového podprogramu byla navržena změna výše 

max. dotace - probíhá schvalování s MF, dosud nevyhlášeno



Národní podpora CR 21+
▪ Předpoklad vytvoření 2 programů 

▪ Veřejná infrastruktura CR – „investiční“ program

▪ Podpora destinačního managementu – „neinvestiční“ program – na 

podporu certifikovaných DMO

▪ Zpracování v návaznosti na schvalování IROP II (rozdělení oblastí 

podpory CR mezi IROP II a národní programy).

▪ Plánem je realizovat „národní podporu“ po celé období platnosti 

Strategie CR (2021-2030). S ohledem na vývoj v oblasti CR by 

programy mohly být na období 2021-2025; 2026-2030.

▪ Konzultační proces – kraje - nastavení podporovaných aktivit



Předpokládané zaměření podpory národních 

programů v CR
▪ Investiční program:

▪ Veřejná infrastruktura CR - návrh aktivity – podpora pro nové 

destinace UNESCO/kandidátské destinace, veřejné prostranství 

a infrastruktura lázeňských míst (parky, kolonády, infrastruktura 

pro návštěvníky). 

▪ Neinvestiční – tzv. marketingový – program

▪ aktivity DMO (kampaně, výzkumy, monitoring návštěvnosti atd. –

spolupráce s CzT na definici podporovaných aktivit

▪ podpora mezioborových a nadregionálních produktů (DMO, 

zastřešující organizace).



Závěr prezentace

Děkuji za Vaši pozornost.

Přeji Vám hezký zbytek dne.
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