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DOTAČNÍ INFO K 13. 11. 2020 

 

Region Bílé Karpaty 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Výzva č. 6 
  
Prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí 
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví(6c) 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvní-
ky přeshraničního regionu 
 
Způsobilost místa realizace malého projektu 
Vymezeným územím, ve kterém je možné realizovat malé projekty, jsou oblasti česko-slovenského 
pohraničí na úrovni NUTS III.2.7.1. V České republice jde o území:  
•Jihomoravského kraje 
•Moravskoslezského kraje 
•Zlínského kraje 
 
Typy malých projektů: 

a) Investiční malé projekty 
b) Neinvestiční malé projekty 

 
Datum vyhlášení   3. 11. 2020 
Datum uzavření   11. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://www.regionbilekarpaty.cz/6-vyzva1 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

COVID – Cestovní kanceláře 

 

Oprávněný žadatel: 
 

➢ cestovní kancelář podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podni-
kání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpi-
sů. Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování 
živnosti oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat 
zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 
1 zákona č. 159/1999 Sb., nebo  

➢ pro účely tohoto dotačního titulu se za cestovní kancelář považuje i cestovní agentura, kte-
rá byla cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo 
přerušena) nejméně do 31. 8. 2020;  
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a zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené záko-
nem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech před podáním žádosti a nadále i je 
držitelem státního povolení – koncese pro provozování živnosti s předmětem podnikání 
„Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a zpro-
středkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování spojených cestovních slu-
žeb“. 
 

Alokace výzvy:  345 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 11. 2020 
Podání žádosti do   11. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-cestovni-kancelare 

 

COVID – Cestovní agentury 

 

Oprávněný žadatel: 
Cestovní agentura podle § 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výko-
nu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů   

➢ provozovatelem cestovní agentury je podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení 
volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb.,  

➢ jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů a zákonem č. 159/1999 Sb., která 

o disponuje živnostenským oprávněním pro provozování živnosti volné s předmětem 
podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“ a má oznámený obor činnosti č. 71 – „Provozování cestovní agentury a 
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“;  

o v posledních třech letech před podáním žádosti neměla přerušeno, pozastaveno 
nebo zrušeno provozování živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“;  

o má výnos/příjem z činnosti cestovní agentury jako hlavní zdroj výnosů/příjmu.  
  
 
Cestovní kancelář, která je podle § 2 odst. 3 písm. d) zákona č. 159/1999 Sb. oprávněna zprostřed-
kovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář a pro kterou je výnos/příjem z této činnosti 
hlavním zdrojem výnosů/příjmu. Bod 7.1.1. písm. a) a b) se použije obdobně. 

 
Alokace výzvy:  55 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 11. 2020 
Podání žádosti do   11. 1. 2021 
 
Více informací: 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-cestovni-kancelare
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https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-cestovni-

agentury 

COVID – Průvodci v cestovním ruchu 

 

Oprávněný žadatel: 
Průvodce v cestovním ruchu (OSVČ) podle § 12 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých pod-
mínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů, který  

➢ disponuje živnostenským oprávněním pro provozování živnosti volné s předmětem podni-
kání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a má 
oznámený obor činnosti č. 71 – „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v 
oblasti cestovního ruchu“;  

➢ splňuje kvalifikační požadavky podle § 12b odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb. (ve znění zákona 
č. 117/2020 Sb.);  

➢ se zaváže, že získá český národní průkaz průvodce cestovního ruchu II. stupně nejpozději do 
30. 6. 2021;  

➢ za období od června do září 2020 zaznamenal o více než 50 % nižší příjmy z této činnosti 
oproti období červen až září 2019;  

➢ prokáže, že činnost průvodce vykonával jako svoji hlavní činnost po převážnou část rozhod-
ného období dle čl. 8 (za převážnou část rozhodného období se považuje doba nejméně 90 
dnů.) a po dobu dvou let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém podá žádost.  

 
Způsobilým žadatelem není osoba, která kdykoli v průběhu rozhodného období pobírala starobní 
důchod.  
 
Alokace výzvy:  25 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 11. 2020 
Podání žádosti do   11. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-pruvodci-

v-cestovnim-ruchu 

 

 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Dotační tituly: 
DT1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje  
 

DT2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů 

uvedených v dotačním titulu 1 

 

Věcné zaměření výzvy: 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-cestovni-agentury
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-cestovni-agentury
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-pruvodci-v-cestovnim-ruchu
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu/covid-%e2%80%93-pruvodci-v-cestovnim-ruchu


4 

 

Podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzni-

ku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně 

využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. 

 

Oprávněný žadatel o dotaci: 
➢ Obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou 

lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.  
➢ Obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své 

územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.  

➢ Obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.  

➢ Kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území definovaném v 
bodě 3.2  

 

Příjem žádostí od   30. 10. 2020 
Podání žádosti do   15. 1. 2021 
 

Více informací: 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-

(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach 

 

 

 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach

