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Úvod 

Cestovní ruch představuje jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví u nás a stává se stále významnějším 
a nepostradatelnějším faktorem regionálního rozvoje v řadě českých regionů i celé ekonomiky.  
 
Česká republika díky vysoké hustotě kulturních památek a přírodním podmínkám, spolu s výhodnou polohou 
ve středu Evropy má velmi dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.  
Množství historických, kulturních a technických památek, nabízí mnoho příležitostí k vytváření nových 
produktů městského, kongresového a zážitkového cestovního ruchu, sportovní turistiky  
a cykloturistiky, kulturního cestovního ruchu a širokého souboru produktů, které jsou šetrné k přírodě. Dobré 
podmínky nabízí také venkovská turistika jejímiž produkty jsou agroturistika, ekoturistika apod. Velkým 
pozitivem je hustá a dobře značená síť vzájemně propojených turistických stezek a tras. 
 
Výjimkou není ani středočeský kraj, jehož výhodou i nevýhodou je sousedství s hlavním městem Praha. 
Rozmanitá příroda, množství drobných památek a nenáročný terén láká především turisty  
a cykloturisty zejména z řad rodin s dětmi.  
V současné době jsou velmi vítány turistické balíčky, které nabízejí zájemcům kompletní službu od zážitku po 
ubytování. Tyto balíčky využívají kulturní dědictví a nabízí tak atraktivní zážitkovou turistiku.  
Pro návštěvníky je však třeba vytvořit nejen produkty cestovního ruchu, ale i doprovodné služby ubytovací, 
gastronomické, servisní, kterých je v odpovídající kvalitě nedostatek. 
Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu mohou pro podporu svého podnikání využít různých dotací, které jsou 
směrovány právě na propojení kulturního dědictví a cestovního ruchu. 
Na dalších stránkách tohoto materiálu Vám nastíníme jak na to a představíme úspěšné projekty. 
 
 
 
         Michaela Roškotová 
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Kdo se stará o rozvoj cestovního ruchu? 

Středočeský Kraj 
MASky 
Obce 
Občanská a zájmová sdružení 
……. 

Rozvojové dokumenty a studie s návazností na 
kulturní dědictví 

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 
Strategická rozvojová studie na využití a záchranu kulturního dědictví Podlipanska. 
SPL MAS Podlipansko 
……….. 

Úspěšné projekty – příklady dobré praxe 

Jak to vypadá v praxi, aneb konkrétní využití kulturního bohatství 

Vandrování Podlipanskem (SROP) 
 - infomísta, informační tabule 

- katalog služeb, mapy, památeční razítka, tématické letáky, pexeso, vandrovní knížka, Průvodce po 
tajuplných místech, kalendáře, DVD, kvarteto 

 - značka POLABÍ regionální produkt (řemeslo, tradice, místní suroviny, kvalita, jedinečnost) 
 

Podlipansko všemi smysly (ROP) 
 - webová kamera 
 - vandrovní knížka, turistický průvodce, CD, DVD, turistické noviny, kuchařka, … 

  

Černokostelecký zájezdní pivovár – muzeum pivovarnictví, zájezdní hostinec (Leader) 
Barvířův dům, Kutná Hora  
Penzion na statku, Nová Ves I  - penzion, půjčovna kol, pneuservis (Leader) 
Obec Křečhoř - Revitalizace památníku Bitvy u Kolína  (SZIF)     

Zámek Loučeň -  Marketingová kampaň (SROP)                                               

Bauerova vila, Libodřice – Cubism in the Country (FM EHP/Norska), Vnitřní a vnější expozice 

Muzea (ROP Střední Čechy), „Kubismus na venkově – propagace projektu“ a „Rekonstrukce a 
vybudování muzea a galerie v Bauerově vile od architekta Josefa Gočára“ (SROP) 
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Rozvojový potenciál podnikatelských 
nezemědělských činností 

Fyzické a právnické osoby začínající podnikat, či podnikající nejen v zemědělství mají možnost získat dotace na 
zahájení a rozvoj svých aktivit v oblasti cestovního ruchu. 
 
Podporovány jsou zejména: 
 

• agroturistika 
• ekoturistika 
• gastroturistika 
• řemesla  
• tradice 

 

Využití dotačních možností pro rozvoj podnikání 

Grantová a dotační řízení 

a.  Středočeský kraj    www.kr-stredocesky.cz  
b.  Program rozvoje venkova   www.szif.cz  
c.  ROP Střední Čechy    www.ropstrednicechy.cz  
d.  MAS Podlipansko    www.podlipansko.cz 

 

Možnosti získání dotace 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje. Výzvy jsou vyhlašovány vždy v prosinci na rok následující. 

Fond kultury a obnovy památek pro rok 2011 

Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský fond kultury a obnovy památek.  
 

• podpora obecních knihoven,  
• podpora obnovy kulturních památek,  
• podpora drobných památek,  
• podpora kultury, historických akcí a slavností,  
• podpora divadla.  
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Fond cestovního ruchu a podpory podnikání pro rok 2011 

Tématické zadání "Oblast cestovního ruchu" 

• podpora budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech Středočeského kraje,  
• výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji, 
• podpora agroturistiky, 
• historická kolejová doprava, 
• údržba značení pěších a cyklistických tras, 
• propagační materiály cestovního ruchu, 
• podpora rozvoje rekreační cyklistiky[1] 

[1] Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury, podpora realizace celodenních parkovišť u přístupových bodů  
k cyklistickým trasám, zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklistických tras a stezek, bezpečnostního 
vybavení a vodorovného značení. 

Tématické zadání "Oblast podpory podnikání" 

• podpora tradičních řemesel, 
• podpora středního a drobného podnikání, chráněné dílny 

V rámci jednoho fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. 
 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013  

III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu 

Popis situace 
Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména 
ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. 
V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem 
v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních 
příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel. 
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou regionálního cestovního ruchu 
(služby, informační centra cestovního ruchu, marketing na celostátních a zahraničních veletrzích) a podporou  
v obcích nad 2000 obyvatel. 
Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu Rozvoj venkova  
a multifunkční zemědělství. 
Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013). 
 
Cíle opatření 
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a 
podpora zaměstnanosti 
Různorodost venkovské ekonomiky 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
 
Charakteristika opatření 
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení. 
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Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vleků  
a lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských stezek (tj, síť místních nebo regionálních tras 
seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech, 
zejména Jižní Moravy. Na zastaveních jsou umístěny informační panely, např. upozorňující na místní 
vinohradnické zajímavosti) odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně.  
 
Vymezení podporovaných území 
Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky. 
 
Podmínky poskytnutí podpory 
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, 
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, 
• projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.), 
• nejedná se o ekonomickou aktivitu, 
• rekreační zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná 
rekreační zařízení) budou průkazně přístupná veřejnosti. 
 
Kategorie příjemců podpory 
Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel 
pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových 
sdružení a spolků) s právní subjektivitou. 
 
Způsobilé výdaje 
• Výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek), apod., 
• budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, mimo území lesů, 
• výstavba sportovních zařízení, 
• nákup a výsadba doprovodné zeleně. 
 
Forma a výše podpory 
Přímá nenávratná dotace. 
Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy 
Maximální výše podpory činí 90 %. 
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč. 
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 
 

III.1.3 b) Podpora cestovního ruchu 

Popis situace 
Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména 
ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. 
V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem 
v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních 
příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel. 
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou regionálního cestovního ruchu 
(služby, informační centra cestovního ruchu, marketing na celostátních a zahraničních veletrzích). 
Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství.  
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Cíle opatření 
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské 
produkce a podpora zaměstnanosti 
Různorodost venkovské ekonomiky 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
 
Charakteristika opatření 
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování a 
rekreačních zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná 
rekreační zařízení). Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování, budování a 
značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, vč. využití zvířat v rámci cestovního 
ruchu a nákupu a výsadby doprovodné zeleně. 
 
Vymezení podporovaných území 
Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky. 
 
Podmínky poskytnutí podpory 
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, 
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, 
• projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.), 
• projekt musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
vnitrostátní regionální investiční podporu, 
• rekreační zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná 
rekreační zařízení) budou průkazně přístupná veřejnosti. 
 
Kategorie příjemců podpory 
Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel 
pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových 
sdružení a spolků) s právní subjektivitou. 
 
Způsobilé výdaje 
• Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba 
malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 
infrastruktury, budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná se o 
aquaparky a lázně),  
• výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a lanovek), 
• nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware 
 
Forma a výše podpory 
Přímá nenávratná dotace. 
Maximální výše podpory činí: 

Malé podniky  Střední podniky  Velké podniky 
Region 

2007-2010  
2011-
2013  2007-2010  2011-2013  2007-2010  2011-2013  

CZ 02 Střední 
Čechy  60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Míra podpory je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006. 
 
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč. 
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 
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Kvantifikace indikátorů ze společného rámce pro monitoring a hodnocení (CMEF) 

Typ 
indikátoru Indikátor 

Cíle za období 2007-
2013 

Počet podpořených nových prvků turistické infrastruktury  1 050 

Výstup Celkový objem investic € 147 mil 

Výsledek Nárůst počtu turistů 300 000 

  Hrubý počet vytvořených pracovních míst  8 000 

Čistá přidaná hodnota vyjádřená v PPS € 0,2 mil 

Dopad Čistý počet pracovních míst na plný úvazek 5 500 

 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Popis situace 
Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření 
by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s 
požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a 
pospolitosti místních obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, 
specifik a místních tradic při rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy. 
V minulosti došlo k negativním jevům z hlediska péče o kulturní dědictví venkova způsobeným nedostatečným 
obecným povědomím obyvatel o nezbytnosti ochrany životního prostředí a kulturních hodnot a o způsobech, 
jak tuto ochranu zajistit. Opatření je zaměřeno na činnosti týkající se zlepšení kvality života zvýšením povědomí 
o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací. Opatření má zamezit problémům, které 
souvisejí s nedostatečnou interpretací kulturního dědictví, kromě centrálních a komerčně využívaných oblastí. 
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat na EZFRV podporou národních kulturních památek 
nebo kulturních památek využívaných pro účely služeb cestovního ruchu (ubytování, kongresové využití, velká 
muzea, zpřístupněné památkové objekty). 
Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013). 
 
Cíle opatření 
Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
 
Charakteristika opatření 
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, 
památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního  významu, 
historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále zpracování programů regenerace památkově 
chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s 
udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, 
památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, 
historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s 
vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní  a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
Z EFRR budou řešeny památky UNESCO, národní kulturní památky nebo kulturní památky využívaných pro 
účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, velká muzea. 
 
 
Vymezení podporovaných území 
Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 
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Podmínky poskytnutí podpory 
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, 
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, 
• projekt týkající se kulturní památky je v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu, 
• v případě zpracování studií, programů, soupisů, map, plánů péče a geodetických prací nemůže být žadatelem 
sám zpracovatel. 
 
Kategorie příjemců podpory 
Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová 
sdružení právnických osob. 
 
Způsobilé výdaje 
• Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a 
map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací, 
• stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch, 
• revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí, 
• nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software, 
• investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí. 
 
Forma a výše podpory 
Přímá nenávratná dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de-minimis, tzn. v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 
prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
Maximální výše podpory činí 90 % 
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč. 
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 
 

Kvantifikace indikátorů ze společného rámce pro monitoring a hodnocení (CMEF) 

Typ indikátoru Indikátor Cíle za období 2007-2013 

Počet podpořených aktivit dědictví venkova 700 

Výstup Celkový objem investic € 60 mil 

Výsledek Počet osob využívajících zkvalitněné služby 10000 

Čistá přidaná hodnota vyjádřená v PPS 0 

Dopad Čistý počet pracovních míst na plný úvazek 100 

 

ROP Střední Čechy 

Regionální operační program pro Střední Čechy (oficiální název zní Regionální operační program 
regionusoudržnosti Střední Čechy) je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jak z 
názvu vyplývá, je speciálně zaměřen na region Střední Čechy (shodný s územím Středočeského kraje). 
Regionální operační programy mají v gesci tzv. Regionální rady, resp. jejich výkonná složka Úřad Regionální 
rady. 
Regionální operační program pro Střední Čechy je zaměřený na tři hlavní oblasti regionálního významu: 
1. dopravu, 
2. cestovní ruch, 
3. integrovaný rozvoj území. 
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Prioritní osa č. 2: Cestovní ruch 
 
Oblasti podpory: 
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 
 
V rámci oblasti podpory 2.1 bude podpora zaměřena primárně na budování, rozšíření nebo modernizaci 
ubytovacích zařízení malých a středních podnikatelů a rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na 
ubytovací zařízení. 
 
V rámci oblasti podpory 2.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zlepšení podmínek zejména v oblasti 
sportovně-rekreačního turismu, kulturně-poznávacího turismu a vodácké turistiky. Vedle podpory vybraných 
forem bude podpora směřovat také na vytvoření jednotného informačního systému a doplňkově také na 
budování ubytovacích zařízení ve vazbě na specifické formy turismu (např. ubytovací zařízení nebo kempy pro 
vodáckou turistiku). 
 
Podpora v oblasti podpory 2.3 bude zaměřena na široké spektrum marketingových aktivit od tvorby 
propagačních materiálů, přes organizaci konferencí a seminářů až po zajištění realizace pravidelných 
sportovních a kulturních akcí. Podpora bude výhradně orientována na marketing „přirozených“ turistických 
destinací a nikoliv izolovanou propagaci jednotlivých produktů nebo turistických lokalit. 
 
Na www stránkách ROPu Středočeského kraje se mohou zájemci zaregistrovat a absolvovat  
e-learningový kurz přípravy projektu. 
 

MAS Podlipansko 

Co je to MAS? 
Místní akční skupina (zkráceně MAS) je sdružení zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších 
subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Z právního hlediska je MAS obvykle občanským 
sdružením nebo obecně prospěšnou společností, tedy nestátní neziskovou organizací (NNO). V současné době 
je na území celého Česka přes 150 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii. 
Aktivita vybraných MAS je financována z Programu obnovy venkova (PRV).  
 

Co dělá MAS? 
Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby z regionu, 
v němž MAS působí. MAS zveřejňují výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, 
hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho ještě realizují další informační, vzdělávací, poradenské 
činnosti a přímé akce.  
 

Co je na MAS výhodné? 
Výhoda MAS spočívá v tzv. „bottom – up“ přístupu, což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od 
místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného 
území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady. 
 

Jak může MAS pomoci? 
MAS pomáhá subjektům z veřejného i soukromého sektoru „dosáhnout“ na dotace. Pomoc je omezená 
administrativní kapacitou sdružení, nicméně zisk drobných a středně velkých dotací je prostřednictvím MAS 
výhodnější než jiné způsoby. MAS na svém zájmovém území také rozvíjí celou řadu doplňujících aktivit, z nichž 
mohou obyvatelé těžit. Jak příklad lze uvést pořádání různorodých vzdělávacích kurzů. 
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Příprava projektu 

Jak požádat o dotaci z PRV 

Cesta k podání žádosti o dotaci na projektová opatření z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 
2013 

1. Představa – jako potenciální zájemce o dotaci by jste měl nejdříve mít alespoň základní představu o 
tom, jaký projekt chcete realizovat. 
 

2. Získání základních informací – nastudujte programový dokument, kde jsou v základní formě nastíněna 
jednotlivá opatření Programu, podmínky dotace, okruh možných příjemců, způsobilé výdaje, územní 
omezení, apod. Programovým dokumentem je Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 
(viz citace str. ). 
  

3. Konkrétní záměr – pokud v programovém dokumentu naleznete požadovanou oblast podpory, 
podrobně a důkladně si promyslete, jaký konkrétní záměr hodláte realizovat a do kterého opatření váš 
záměr spadá. 
  

4. Získání podrobných informací – pokud již máte  
přesnější představu o svém záměru, důkladně 
nastudujte Pravidla, kterými se stanovují podmínky 

pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova pro konkrétní opatření. Každé 
opatření má svá vlastní Pravidla, která se skládají 
z Obecných a Specifických podmínek – obě tyto části 
velmi důkladně prostudujte.  
 

5. Doplnění informací – pokud je Vám po přečtení 
Pravidel cokoli nejasné, můžete se obrátit na 
Ministerstvo zemědělství nebo na Státní zemědělský 
intervenční fond, kde vám budou poskytnuty 
doplňující informace.  
  

6. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a 
příprava projektu – výzvy jsou vyhlašovány 
ministrem zemědělství a jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
v sekci Program rozvoje venkova na období 2007–
2013 » Aktuality a rovněž v Kalendáři akcí – typ 
"Dotační výzva", nebo na internetových stránkách 
 Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz), a to vždy alespoň 4 týdny před zahájením 
příjmu žádostí.  
 
Současně zahajte přípravu projektu tak, abyste byl schopen k žádosti o dotaci předložit všechny 
povinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné opatření (zejména se jedná  
o stavební povolení, různá potvrzení, apod.). Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření 
zveřejněna, můžete se žadatel inspirovat Pravidly pro jiná opatření, která již zveřejněna byla – základní 
podmínky jsou pro většinu opatření shodné. 
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7. Vyhlášení výzvy – opět velmi důkladně prostudujte nejnovější zveřejněnou verzi Pravidel, které mohly 
být aktualizovány a z internetových stránek Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) 
si stáhněte formulář žádosti a další dokumenty související s podáním žádosti. 
 

8. Vyplnění žádosti o dotaci – vyplňte žádost na předepsaném formuláři a připravte všechny povinné 
přílohy. Žádosti se podávají na regionální odbory SZIF. V případě, že máte jakýkoli problém s vyplněním 
žádosti, může se obrátit na příslušný regionální odbor SZIF, kde vám budou poskytnuty příslušné 
informace. 
 

9. Podání žádosti o dotaci – příjem žádostí probíhá v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto termínu 
muste předložit žádost na příslušný regionální odbor SZIF. V případě, že jste splnil všechny náležitosti 
podání žádosti, je vaše žádost úspěšně zaregistrována. Poté probíhá administrativní kontrola žádosti. 
V případě zjištění nedostatků jste vyzván k jejímu doplnění. Dále probíhá kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování a nejsou shledány 
nedostatky v přílohách předkládaných vámi při podpisu Dohody, je s vámi sepsána Dohoda, která 
znamená příslib dotace za podmínky, že neporušíte stanovená Pravidla.  
 

10. Dotace – dotace je z Programu rozvoje venkova ve většině opatření poskytována zpětně na základě 
předložené žádosti o proplacení a proplacených faktur – projekt je třeba předfinancovat.  

   

Projektové řízení a jednotlivé fáze v rámci 
realizace projektu 

• cíle projektu  
• spolupracovníci  
• plánování  
• revize projektu  
• sledování souvislostí  
• dokumentace  

 

 

 

Zdroje: 
www.businessinfo.cz 
http://eagri.cz a www stránky jednotlivých poskytovatelů dotací 
 

DALŠÍ INFORMACE A STUDIJNÍ MATERKIÁLY K OBSAHU SEMINÁŘE – VIZ PŘILOŽENÉ CD  
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Projekt „Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově“, realizovaný 
Nadací českého kubismu, 

 byl podpořen z Programu rozvoje venkova. 
 

 Program implementuje Státní zemědělský a intervenční fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizace školení: MGU, a.s. 
 


