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DOTAČNÍ INFO K 9. 2. 2016 
 
 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 

Kód programu: RRC/01/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 

V rámci DT1:  

- obce - mimo statutární města 
- dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
- právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených 

a založených statutárními městy) 

V rámci DT2:  

- klastrové organizace se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
  
Minimální výše dotace: 
50 000Kč v případě DT1 
20 000Kč v případě DT2 
 
Maximální výše dotace: 
500 000Kč v případě DT1 
100 000Kč v případě DT2 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  14.1. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 3. 2016 
 
Předmět podpory: 
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v následujících oblastech: 
 
Dotační titul 1 (DT1) 

- Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 
- Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 
- Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 

Na DT1 je určeno 13 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu 
 
Dotační titul 2 (DT2) 

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 
- Operační program Zaměstnanost 2014-2020 
- Horizont 2020 
- Komunitární programy 2014-2020 

Na DT2 jsou určeny 2 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2016-
61346/ 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2016-61346/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2016-61346/
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Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 

Kód programu: RRC/04/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 

1. Příjemcem podpory jsou certifikovaná TIC na území Moravskoslezského kraje, které splňují podmínky. 
Příjemcem podpory jsou rovněž TIC na území Moravskoslezského kraje, která nejsou certifikovaná, ale získají 
certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2016. 
  
Minimální výše dotace: 
5 400Kč 
Maximální výše dotace: 
91 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  29.2. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   4. 3. 2016 
 
Cíle a priority programu: 

Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji (dále jen TIC 
v MSK) jako hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách: 

1. spolupráce v otázkách řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 
v  souvislosti s naplňováním akčního plánu destinačního managementu, 
2. spolupráce při naplňování webových stránek oficiálního portálu cestovního ruchu Moravskoslezského 
kraje www.severnimorava.travel, 
3. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními 
technologiemi (hlavní cíl dotačního programu), 
4. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních 
informací o turistickém potenciálu kraje, 
5. modernizace TIC a zvyšování kvalifikace/vzdělávání jejich zaměstnanců. 

Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb 
v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC 
na marketingových aktivitách kraje. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-

kraji-pro-rok-2016-64344/ 

 

 
 
Petra Tomíčková, 9. 2. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2016-64344/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2016-64344/

