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DOTAČNÍ INFO K 23. 3. 2018 

Moravskoslezský kraj 

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 

                                                                                                                                                                                                                 

Vymezení okruhu příjemců: 
1. Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky 

na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku 
(dále jen "objekty"). 

2. Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby, které jsou podnikateli, a právnické osoby, 
včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Příjemcem 
dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní 
společnosti 

3. Kritéria, která musí objekty pro udělení dotace splňovat: 
a) objekt je zařazen do projektu TECHNOTRASA; nebo 
b) objekt splňuje tyto podmínky: 
 objekt splňuje definici technické atraktivity nebo technické památky (podle výkla-

dového slovníku cestovního ruchu je technickou atraktivitou cestovního ru-
chu stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé 
svým provedením, vztahem k okolním stavbám, velikostí, historickým nebo sou-
časným významem, designem apod. a stávající se tak cílem pro návštěvníky, např. 
mosty, tunely, vodní i větrné mlýny, těžní věže, železniční viadukty, kanály 
ad.; technická památka je stavba, technické zařízení nebo technické řešení již ne-
využívané, zajímavé svým provedením, umístěním, zachovalostí, slohem; velkou 
předností technických památek je skutečnost, že žijí tím, co lidé vymýšleli, aby by-
lo dosaženo pokroku, tzn., že dokumentují technologický postup výroby); 

 objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů; 
 objekt má vlastní webové stránky vč. anglické a polské jazykové muta-

ce a kontaktní telefon; 
 v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka - průvodce; 
 objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviš-

tě); 
 objekt vede alespoň měsíční statistiku návštěvnosti 
 objekt vlastní certifikát s názvem "Zážitky v regionu" pro rok 2018 vydaný Svazem 

venkovské turistiky a agroturistiky pod záštitou Klastru cestovního ruchu České 
republiky. 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu   16. 4. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu      23. 4. 2018 
 

Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atrak-
tivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických 
atraktivit zařazených do projektu TECHNOTRASA (objekty zařazené do TECHNOTRASY a uvedené 
na webových stránkách www.technotrasa.cz k datu 15. 4. 2018) a podpora technických atraktivit 

http://www.technotrasa.cz/
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splňujících podmínky zařazení do TECHNOTRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turis-
tům. Dotační program je účelově určen na podporu letních akcí pro děti i dospělé s názvem "FAJNE 
LÉTO" a ostatních zážitkových akcí, konaných kdykoli v období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, pod-
porujících produktové aktivity technických atraktivit a rovněž na modernizaci obecné infrastruktu-
ry technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit roz-
voj industriálního cestovního ruchu v kraji. 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2018-109911/ 

Operační program Zaměstnanost 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 

Výzva č. 03_17_080 
 
PO:  4 Efektivní veřejná správa 
IP: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na ce-
lostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy 
SC:  
4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strate-
gického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 
4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 
jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma 
území hl. m. Prahy: 

 Obce 

 Kraje 

 Asociace a sdružení obcí a krajů 

 Dobrovolné svazky obcí 
  
 

Příjem žádostí od   22. 3. 2018 
Podání žádosti do   15. 6. 2018 
 
Popis podporovaných aktivit: 

- Podpora řízení kvality 
- Podpora tvorby strategických dokumentů 
- Podpora procesního řízení v organizaci 
- Nástroje komunikace s veřejností 

 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz 
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