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Dotační program Podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy 2019

Příjem žádostí
14.2.2019 – 02.08.2019

1.kolo ukončeno 

2.kolo ukončení 2.8.2019 

Výše dotace
Min. 25 000 Kč

Max. 2 000 000 Kč

Kontaktní osoba
Ing. Bukatovičová Hana

bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz

31 %

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

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i
neinvestičního charakteru v souladu s dotačním programem. Je přísně
účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla
poskytnuta. Zpracování projektové dokumentace je uznatelným nákladem
jako součást projektu, tj. pouze pokud na zpracování projektové
dokumentace navazuje stavební (realizační) část projektu.

Příjemce: obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které 
splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele:  40%

Alokovaná částka:  17 000 000 Kč

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz


Dotační program Podpora 
zkvalitnění služeb turistických 
informačních center v roce 2019

Příjem žádostí
14.2.2019 – 01.03.2019

Výše dotace
Min. 25 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba
Bc. Hrušková Jaroslava

hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz

31 %

Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění služeb 
poskytovaných TIC, zejména prodloužení doby a personální 
posílení v turistické sezóně

Uznatelné náklady: většina nákladů od 1.5.2019 do 31.12.2019

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

Alokovaná částka:  2 000 000 Kč

mailto:hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz


Dotační program Podpora činnosti
destinačních organizací turistických 
oblastech v roce 2019

Příjem žádostí
10.6.2019 – 28.06.2019

Výše dotace
Min. 50 000 Kč

Max. 500 000 Kč

Kontaktní osoba
Mgr. Košinová Veronika
kosinova.veronika@jmk.cz

31 %

Cílem dotačního programu je podpora vzniklých destinačních 
organizací za účelem koordinace, kooperace a komunikace v 
turistických oblastech vč. tvorby turistických produktů a jejich 
marketingu.

Uznatelné náklady: většina nákladů od 30.6.2019 do 30.6.2020

Příjemce: právnická osoba, která splňuje podmínky krajské certifikace 
stanovené vyhlašovatelem uvedené v dotačním programu. 

Alokovaná částka:  2 500 000 Kč

mailto:kosinova.veronika@jmk.cz


Vybrané výdaje Jihomoravského kraje na cestovní ruch 
v roce 2019

Podpora krajské DMO CCRJM 12,8 mil. Kč

DP Podpora rozvoje cyklistiky  17 mil. Kč 

DP Podpora čistota cyklo a běžeckých tras    3 mil. Kč

DP na DMO TO  2,5 mil. Kč 

DP TIC 2 mil. Kč

Vzpomínkové akce napoleonských bitev  4 mil. Kč  

Dotace na podporu turistických vlaků 1 mil. Kč 

Dotace na značení turistických tras a cyklotras 1 mil. Kč  (KČT + Nadace Partnerství)

Podpora vinařské turistiky (Vinařský fond) 5 mil. Kč

Regionální filmový fond 5 mil. Kč

Grand Prix ČR 25 mil. Kč

Podpora leteckých linek 40 mil. Kč



Děkuji za pozornost

+420 541 651 341

fiser.pavel@jmk.cz

Lukaskova.ivana@jmk.cz

mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

