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• 8 dotačních programů v celkové částce cca 60 mil. Kč

• Uveřejnění dotačních programů od 14.01.2020 http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

• Doba uveřejnění pro seznámení od 14.01.2020 – 13.02.2020

• Příjem žádostí o dotace bude probíhat 14.02.2020 - 28.02.2020 (poštou, osobně, datovou schránkou)

• Elektronická brožura pro lepší orientaci obcí „Dotační programy Jihomoravského kraje v roce 2020“                            
bude uložena na:  www.kr-jihomoravsky.cz / regionální rozvoj /

Krajské dotační tituly na podporu cestovního 
ruchu pro rok 2020

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


Dotační portál Jihomoravského kraje
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/


Podpora cestovního ruchu
1. Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických 

informačních center

2. Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v 
turistických oblastech Jihomoravského kraje

3. Individuální dotace na podporu napoleonských vzpomínkových 
akcí

4. Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy

5. Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických 
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí

6. Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče

7. Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů  

8. Dotační program Podpora památek místního významu 
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1. Dotační program Podpora 
zkvalitnění služeb turistických 
informačních center v roce 2020
• Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění služeb 

poskytovaných TIC, zejména prodloužení doby a personální 
posílení v turistické sezóně

• Uznatelné náklady: většina nákladů od 1.5.2020 do 31.12.2020

• Příjemce: fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující 
certifikované turistické informační centrum na území JMK

• Alokovaná částka:  2 100 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Bc. Hrušková Jaroslava

hruskova.jaroslava@jmk.cz

mailto:hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz
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2. Dotační program Podpora činnosti 
destinačních organizací v turistických oblastech 
Jihomoravského kraje v roce 2020

• Cílem dotačního programu je podpora činnosti certifikovaných 
destinačních organizací v turistických oblastech JMK za účelem řízení, 
koordinace, komunikace a kooperace v cestovním ruchu.

• Cílem je vytvoření ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní 
marketing a spolupráce subjektů působících v cestovním ruchu v 
destinaci.

• Uznatelné náklady: od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2021

• Příjemce: právnické osoby splňující podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem

• Alokovaná částka:  2 500 000 Kč

Příjem žádostí

jaro 2020

(v současnosti probíhá příprava 

dotačního programu)

Výše dotace

Min. 50 000 Kč

Max. 500 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Kadlecová

kadlecova.veronika@jmk.cz
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3. Individuální dotace na podporu 
napoleonských vzpomínkových akcí

• Vzpomínkové akce spojené s tématem napoleonských bitev mají 
kromě historického odkazu potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
celého regionu, proto je Jihomoravský kraj finančně podporuje. 

• Uznatelné náklady: individuálně dle žádosti

• Příjemce: fyzické i právnické osoby

• Alokovaná částka:  4 000 000 Kč

• V roce 2019: 8 žadatelů, 9 žádostí na akce v celkové výši 3 955 000,- Kč

Příjem žádostí

leden – březen 2020

Výše dotace

nespecifikováno

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Rafaelová

Rafaelova.tereza@jmk.cz
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4. Dotační program Podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy 

Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a 
rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných 
mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na 
území Jihomoravského kraje (viz. DP RC 2020)

(samostatná projektová dokumentace 60% vlastní zdroje/40% JMK)

Příjemce: obce, DSO, PO splňující podmínky DP

Alokovaná částka:  17 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 03.08.2020

1.kolo ukončení 28.02.2020

2.kolo ukončení 02.08.2020 

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 2 000 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Bukatovičová Hana

bukatovicova.hana@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
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5. Dotační program Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací a 
úpravy běžeckých lyžařských tratí 
• Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných stezkách pro cyklisty, 

stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné 
sjízdnosti singletrailů a na podporu úpravy běžeckých lyžařských tratí

• DT1 - Čistota cyklistických komunikací  - je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti    
stávajících cyklistických komunikací 

• DT2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti vybudovaných stávajících 
singletrailů (8 tis. Kč/km)

• DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a úpravy 
běžeckých lyžařských tratí 

• Příjemce: obce, DSO

• Alokovaná částka:  3 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min 25 000 Kč

Max.

DT1 70 000 Kč    

DT2 10 000 Kč/ za kilometr 
(udržovaných sigletrailů)

DT3 70 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Bukatovičová Hana

bukatovicova.hana@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@jmk.cz
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6. Dotační program Podpora rozvoje 
v oblasti kultury a památkové péče 
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo 
neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů

DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury - kulturní aktivity a akce místního, regionálního i nadregionálního významu, akce 
profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu, divadelní a výtvarnou tvorbu, taneční umění a 
tradiční lidovou kulturu
DT2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky - podpora odstranění havarijních stavů 
nemovitých kulturních památek
DT4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, vlastnící movitou či nemovitou kulturní památku, nebo pořádající projekt na 
území JMK
Alokovaná částka: 28 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min.

DT1,DT2 20 000 Kč

DT4 25 000 Kč

DT3 100 000 Kč

Max.

DT1 150 000 Kč

DT2 100 000 Kč

DT3 500 000 Kč

DT4 200 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Miluše Horáková

horakova.miluse@jmk.cz

Bc. DiS. Veronika Olšarová

olsarova.veronika@jmk.cz

Mgr. Daniel Kovář

kovar.daniel@jmk.cz

mailto:horakova.miluse@jmk.cz
mailto:olsarova.veronika@jmk.cz
mailto:kovar.daniel@jmk.cz
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7. Dotační program Muzejní noci a Noci 
kostelů 
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené 
do Festivalu muzejních nocí, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci 
kostelů v roce 2020.

Dotace jsou určeny na :

Kulturní aktivity (výstavní činnost, hudební a divadelní vystoupení, propagace, ukázky, prezentace a další 
činnosti realizované v rámci festivalů) zařazené do festivalu Muzejní noc a Noc kostelu v roce 2020 konající 
se na území Jihomoravského kraje.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejní noc nebo noci kostelů 
v roce 2020

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 100 000 Kč

Podrobnosti viz. dotační program

Kontaktní osoba

Ing. Miluše Horáková

horakova.miluse@jmk.cz

Bc. DiS. Veronika Olšarová

olsarova.veronika@jmk.cz

mailto:horakova.miluse@jmk.cz
mailto:olsarova.veronika@jmk.cz
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8. Dotační program Podpora památek 
místního významu 
Cílem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního 
významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou 
hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotace jsou určeny na :
podporu obnovy drobných kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch a 
sousoší, byst, náhrobků či připomínek slavných událostí, rodáků a osobností. Podporována nebude 
taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem 
devastaci či narušení původního rázu objektu.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, která vlastní památku místního významu nacházející se na 
území JMK 

Alokovaná částka:  1 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Daniel Kovář

kovar.daniel@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz


Děkuji za pozornost

Ing. Ivo Minařík, MPA
odbor regionálního rozvoje
email: orr@jmk.cz
tel. 541651342


