
Národní dotační programy 2020

Program návrh alokace (Kč)

Podpora územně plánovacích činností obcí 15 000 000

465 000 000

10 000 000Bezbariérové obce od roku 2017

Podpora rozvoje regionů 2019+

Podpora výstavby v oblastech se SPZ

410 000 000

120 000 000

Podpora bydlení 465 000 000

Podpora revitalizace území

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 150 000 000



Národní program podpory cestovního 

ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu

Zaměření: Monitoring návštěvnosti; Navigační a informační

systémy; Doplňkové služby a vybavenost dálkových a

regionálních tras; Úprava lyžařských běžkařských tratí;

Ekologicky šetrná doprava návštěvníků; Doprovodná

infrastruktura v regionu

Možní příjemci: Územně samosprávné celky; Mikroregiony / DSO, 

Organizace destinačního managementu; Geoparky; 

NNO; TIC; Církve a náboženské společnosti; 

Podnikatelské subjekty

Max. výše dotace (Kč): 5 000 000

% výše dotace / vlastní zdroje: 50% / 50%



DT 1 – Podpora nadregionálních aktivit

▪ Územně samosprávné celky; Mikroregiony / DSO; Oblastní
DMO; Geoparky; NNO působící v CR; Podnikatelské subjekty
(podnikající PO i FO); Církve a náboženské společnosti

DT 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

▪ Podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

DT 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury CR

▪ Územně samosprávné celky; Provozovatelé certifikovaných
TIC; Geoparky; NNO působící v CR; Organizace
destinačního managementu, Mikroregiony / DSO; Církve a
náboženské společnosti

Vymezení dotačních titulů



▪ Platnost výzvy: 5. 11. 2019 – 5. 2. 2020

▪ Alokace výzvy 90 mil. Kč

▪ Požadovaná forma žádosti

▪ Elektronicky – http://www3.mm.cz/zad

▪ Tištěná – na podatelnu MMR ČR, nejpozději do 12:00 h

▪ Finanční rámec projektu 250 tis. – 30 mil. Kč

▪ Realizace akce v letech 2020 – 2021, nejpozději do 31. 12. 2021

▪ Dotaci lze čerpat v průběhu realizace akce

▪ Typ financování Ex Ante / Ex Post 

▪ Povinná propagace výstupů akce 3,00 – 8,00 % z CUN, max. 900 tis. Kč

▪ Projekt lze spolufinancovat z více národních zdrojů

▪ Aktivity zaměřené na rozvoj infrastruktury CR

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

http://www3.mm.cz/zad


Národní program podpory cestovního 

ruchu v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Zaměření: Řízení destinace; Marketingové výzkumy; Tvorba a

inovace produktů; Branding destinace; Distribuce

produktů cestovního ruchu; Komunikace; Marketingové

partnerství

Možní příjemci: Certifikované (registrované) krajské a oblastní

organizace destinačního managementu; Zastřešující

organizace

Max. výše dotace (Kč): 5 000 000 (dotační titul 3)

2 500 000 (dotační titul 1 a 2)

% výše dotace / vlastní zdroje: 50 % / 50 % (v jednání 70 % / 30 %)



Vymezení dotačních titulů

DT 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů

▪ Certifikované (registrované) krajské DMO; Útvar krajského úřadu s 

gescí „CR“ v případě, že krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti

DT 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni

▪ Certifikované (registrované) oblastní DMO

DT 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální 

úrovni

▪ Zastřešující organizace zabývající se tvorbou produktů cestovního 

ruchu; Certifikované (registrované) krajské a oblastní DMO



Marketingové aktivity v CR 2020

▪ Výzva na rok 2020

▪ Alokace výzvy 60 mil. Kč

▪ Požadovaná forma žádosti

▪ Elektronicky - http://www3.mm.cz/zad

▪ Tištěná – na podatelnu MMR ČR, nejpozději do 12:00 h

▪ Finanční rámec projektu 250 tis. – 5 mil. Kč, do 10 mil. Kč pro dotační titul   
č. 3

▪ Realizace akce v letech 2020 – 2021, nejpozději 31. 12. 2021

▪ Výše poskytované dotace 50 % / 50 % (v jednání 70 % / 30 %)

▪ Dotaci lze čerpat v průběhu realizace akce 

▪ Typ financování Ex Ante / Ex Post

▪ Projekt lze spolufinancovat z více národních zdrojů

▪ Aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o nabídce CR

http://www3.mm.cz/zad


Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje



Děkuji a přeji mnoho úspěchů

Kontakt: 

Renata Štefanová

odbor správy národních programů

Renata.Stefanova@mmr.cz

mailto:Renata.Stefanova@mmr.cz

