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Systém podpory cestovního ruchu

ruchu
Do roku

do října 2016 
- jednoleté granty  
- partnerství
od listopadu 2016
- jednoleté granty 
- individuální účelové dotace
od 2020
- jednoleté granty

Granty v oblasti cestovního ruchu 
do 2013 vypsaná grantová témata
2014 – 2019   výhradně na podporu asociačního kongresového průmyslu
2020 rozšířený program: 2 opatření

Veškeré dotace v oblasti cestovního ruchu jsou poskytovány v režimu de minimis



Vývoj podpory v oblasti cestovního ruchu

ruchuDo roku

*/  předběžný údaj –částka doporučena Komisí
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Personální složení grantové komise

4

Mgr. Martin Benda předseda zastupitel ZHMP, PRAHA SOBĚ

Mgr. František Cipro člen
ředitel odboru kultury a cestovního 
ruchu MHMP 

PhDr. Jana Hudcová člen
vedoucí odd. cestovního ruchu odboru 
kultury a cestovního ruchu MHMP

JUDr. Vladimír Dolejš člen
externista, Asociace cestovních 
kanceláří ČR

Ing. Otakar John člen
externista, Asociace hotelů a restaurací 
ČR

Zdena Štěpánková člen
externista, expert Spojených sil pro 
Prahu / STAN

Mgr. Robert Pecka člen
externista, expert Spojených sil pro 
Prahu / TOP 09

Vladimír Šraier člen externista, expert Pirátů

Ing. Iveta Jechová tajemnice
odd. cestovního ruchu odboru kultury a 
cestovního ruchu MHMP



ruchu
Do roku

Podpora asociačního kongresového průmyslu

 slouží k úhradě nákladů za nájem společenských a konferenčních prostor nebo na náklady jednoho 

společenského uvítacího programu reprezentujícího HMP jako hostitelské město

kategorie I. A
 pro kongresy se 700 a více registrovanými delegáty, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 

zároveň alespoň 60 % z nich je ze zahraničí

 maximální výše dotace na jednoho účastníka kongresu 400 Kč a na jeden kongres celkem 2 000 000 Kč 

kategorie I. B 
 pro kongresy s 500 – 699 registrovanými delegáty, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 

zároveň alespoň 20 % z nich je ze zahraničí

 maximální výše dotace na jednoho účastníka kongresu 300 Kč a na jeden kongres celkem 209 700 Kč 



ruchu
Do roku

Podpora akcí s nadregionálním nebo 
mezinárodním významem 

 pro pořadatele akcí konaných na území hl. m. Prahy, které mají prokazatelný přínos pro příjezdový 

turismus do Prahy a mají potenciál rozprostřít mimopražské a zahraniční návštěvníky v prostoru a 

čase (mimo centrum nebo mimo hlavní turistickou sezónu)

 dotace až do výše 30 % celkových konečných nákladů akce, maximální výše dotace na akci bude 

1 000 000 Kč

 na uhrazení nákladů za nájem prostor, kde se akce bude konat, a nákladů za propagaci akce v 

zahraničí nebo v tuzemsku mimo území HMP podle typu akce



ruchu
Do roku

Hodnotící kritéria

Formální – pro obě Opatření (posuzuje odbor kultury a cestovního ruchu)
Zda žádost byla podána včas, řádně, požadovaným způsobem, s formálními 
náležitostmi a přílohami,  zda naplňuje stanovený účel a splňuje další podmínky pro 
poskytnutí dotace

Odborná – pro Opatření II. (posuzuje Komise, způsob hodnocení 1-5 bodů za každé kritérium)

Odborná –pro Opatření II. (posuzuje Komise, způsob hodnocení 1 –5 bodů za každé kritérium)

1
Téma akce a 
potenciál pro 
příjezdový CR

Očekávaná návštěvnost, cílová skupina, motivace pro nové příjezdy, význam 
pro zatraktivnění a zkvalitnění turistické nabídky (bude popsáno v rámci 

Žádosti či Projektu)

2 Propagace akce Úroveň a rozsah propagace akce nad rámec smluvních povinností Příjemce 
Dotace (bude popsáno v rámci Žádosti či Projektu)

3
Hospodárnost, 
Proveditelnost, 

Ekonomické 
zabezpečení

Kvalifikace, zkušenosti a spolehlivost žadatele, historie projektu (další 
realizované projekty, vyhodnocení vyúčtování za předchozí období, 

vyhodnocení kvality akce předchozího ročníku, návštěvnost akce v minulosti 
včetně návštěvnické struktury, ohlasy médií a veřejnosti, sponzoři apod.)

Rozpočet (přiměřenost a důvěryhodnost rozpočtu jako celku i jednotlivých 
položek, vlastní spoluúčast, reálná výše a struktura příjmů, schopnost 

žadatele zajistit vícezdrojové financování) - bude popsáno v rámci Žádosti či 
Projektu

4 Ekologické 
hledisko

Ekologické aspekty projektu, tj. bude přihlédnuto k tomu, zda je projekt v 
souladu s udržitelným cestovním ruchem



ruchu
Do roku

Souhrnný přehled grantů na rok 2020
žádostí / finanční požadavek v Kčezinárodní významem

podané žádosti vyřazené projednáno Komisí

počet požadovaná částka počet částka počet návrh dotace (Kč)

opatření I. 21 12 730 000 1 300 000 20 12 260 000
kategorie I. A 17 12 100 000 1 300 000 16 11 630 000
kategorie I. B 4 630 000 0 0 4 630 000

opatření II. 19 9 402 230 4 1 159 600 15 5 219 000
celkem 40 22 592 230 5 1 459 600 35 17 479 000

11630000

630 000

5 219 000

12 521 000

Opatření I., kat. I.A. Opatření I., kat. I.B. Opatření II. Nevyčerpáno

celkem alokováno v rozpočtu (Kč) 30 000 000
nevyčerpaná částka (Kč) 12 521 000



Děkuji za pozornost


	GRANTY                            V CESTOVNÍM RUCHU PRO ROK 2020
	Systém podpory cestovního ruchu� ����ruchu�Do roku
	Vývoj podpory v oblasti cestovního ruchu��� ����ruchu�Do roku
	Personální složení grantové komise
	� ����ruchu�Do roku
	 ����ruchu�Do roku
	 ����ruchu�Do roku
	� ����ruchu�Do roku
	Děkuji za pozornost

