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Účel dotace

Účelem pro TIC: 
 podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných 

TIC v oblasti CR v Kraji Vysočina, které  informačně obsluhují celé své 
spádové území

Účelem pro kraj: 
 á á í á C navázání spolupráce s TIC
 zajištění tvorby kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje 

(zkvalitnění a aktualizace regionálních turistických databází) 
 možnost šíření jednotných a vždy aktuálních informací o turistickém 

potenciálu v médiích
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Zásady ZK na podporu TIC

• alokace 1 500 000,- Kč
• platné od 1 1 příslušného kalendářního roku (uznatelné N)platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku (uznatelné N)
• příjem žádostí od 1. 2. 2017 do 15. 2. 2017

P č Čá k Čá k Čá k k č ěPočet 
žadatelů

Částka 
alokovaná

Částka
dle žádostí

Částka skutečně 
proplacená

2014 35 1 500 000 1 420 000 1 364 896
2015 34 1 500 000 1 318 500 1 180 936
2016 36 1 500 000 1 395 300 1 308  928

• ukončení realizace akce do 15. 10. příslušného kalendářního roku
• ZZ a vyúčtování dotace musí být doručeno do 31 10 příslušného• ZZ a vyúčtování dotace musí být doručeno do 31. 10. příslušného 

kalendářního roku na KrÚ Kraje Vysočina
více TIC v jednom místě / jednoho zřizovatele• více TIC v jednom místě / jednoho zřizovatele
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Zásady ZK na podporu TIC - statistika

rok 2015 (ZZ) rok 2016 (ZZ)
Kancelářská technika 11* 14*Kancelářská technika 
a mobiliář

11 14

Fotoaparát včetně 
ří l š t í

3* 4*
příslušenství
Výpočetní technika
včetně softwaru

12* 13*

„Infobox“ apod. - 1*
Venkovní mobiliář 12* 4*
Vzdělávání pracovníků 4* 2*
Certifikace TIC 2* 4*
Propagační materiál 24* 19*Propagační materiály 24* 19*
Elektronické
propagační materiály

- 2*

Webové stránky TIC 2* -
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Formulář žádosti
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Formulář žádosti
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Základní kritéria

Základní kritéria - dotace max. 15 000,- Kč
• TIC provozováno min. 6 měsícůp

• U vstupu uveden plný název, pokud název TIC neobsahuje slovo „turistické“, 
má u vstupu viditelně uveden i nápis „turistické informační centrum“ p p „

• Symbol „i“ a informace o provozovateli + web

• Otevírací doba: celoročně (5 dnů/ 40 hod)• Otevírací doba: celoročně (5 dnů/ 40 hod) 
nebo sezónní charakter (min. 3 měsíce)

• Poskytování bezplatných informací – také v tištěné formě a na webuPoskytování bezplatných informací také v tištěné formě a na webu

• Personál aktivně komunikuje min v jednom světovém jazyce (AJ nebo NJ)

Základní kritéria musí plnit TIC po celý rok, jinak nárok na dotaci zaniká.
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Formulář žádosti – základní podmínky
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Specifická kritéria

Specifická kritéria – dotace max. 35 000,- Kč
• Certifikace - členství v A.T.I.C. ČR (b), certifikace dle Jednotné klasifikace ( )

TIC + samolepka (c), Český systém kvality služeb (d), Cyklisté vítáni (e)

• g) aktivní komunikace ve více než 1 světovém jazyceg) j y

• l) Mystery shopping

• m) samostatně organizuje průvodcovské služby• m) samostatně organizuje průvodcovské služby

• n) účast na min. 1 semináři pro TIC (vzdělávání)

) úč t i 1 tká í TIC K ji V či• o) účast na min. 1 setkání TIC v Kraji Vysočina 

• p) informace o novinkách v CR zasílané formou TZ e-mailem = 5 TZ

• q) fotodokumentace 

• s) a t) statistické informace v jednotné tabulce

• r), u), v) a w) aktualizace databází a zaslání této informace e-mailem
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Formulář žádosti  - doplňkové podmínky a) - o)
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Formulář žádosti  - doplňkové podmínky p) - w)
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Formulář žádosti 
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Přílohy žádosti

K žád i ři j ji i é říl hK žádosti připojuji tyto povinné přílohy:

1. Doklad o právní osobnosti žadatele jako je např. prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání
( j é d kl d k jí íh ří l š é ži t ké á ě í) t k ii ý i(zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění), prostou kopii výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, zřizovací listinu (v
případě příspěvkových organizací). Tuto přílohu dokládají i obce a příspěvkové organizace obcí.

2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -
viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí o poskytnutí dotace. Tyto náležitosti
dokládají všechny právnické osoby (dokládají i obce a příspěvkové organizace) netýká sedokládají všechny právnické osoby (dokládají i obce a příspěvkové organizace), netýká se
fyzických osob podnikajících.

3. Není-li žadatelem obec nebo příspěvková organizace obce (dotace je poukazována na účet
zřizovatele uvedený v žádosti) prostou kopii dokladu o zřízení běžného účtu (kopie smlouvy)zřizovatele uvedený v žádosti) prostou kopii dokladu o zřízení běžného účtu (kopie smlouvy).

4. Podrobný popis projektu s předpokládaným celkovým rozpočtem a časovým harmonogramem
projektu,

5. Prostou kopii certifikátu:
 je-li TIC členem profesní organizace A.T.I.C. a/nebo Českého systému kvality služeb;

 je li TIC certifikované Jednotnou klasifikací TIC a/nebo Cyklisté vítáni a dále doloží je-li TIC certifikované Jednotnou klasifikací TIC a/nebo Cyklisté vítáni a dále doloží 
fotodokumentaci označení TIC touto certifikací (samolepka/logo).
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Uznatelné náklady

• pořízení kancelářské techniky a mobiliáře 
• pořízení výpočetní techniky vč. softwaru

ří í k íh biliář• pořízení venkovního mobiliáře
• pořízení zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu
• drobné stavební úpravy v prostorách TIC k vybudování bezbariérovéhodrobné stavební úpravy v prostorách TIC k vybudování bezbariérového 

přístupu, zbudování WC v prostorách TIC
• navigační systém k sídlu TIC
• náklady na certifikaci včetně označení příp. přeznačení
• náklady spojené se vzděláváním pracovníků

tiště é t i ti ké č í t iál l kt i ké č í t iál• tištěné turistické propagační materiály a elektronické propagační materiály
• aktualizace stávajících nebo vytvoření zcela nových webových stránek TIC 

vč jazykových mutacívč. jazykových mutací
• mzdové náklady sezónních pracovníků na základě dohody o pracích

konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) související se zajištěním
provozu TIC v rámci rozšíření pracovní doby minimálně v měsících červenec
a srpen, o víkendech a státních svátcích
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Povinnosti ze smlouvy

• účelová veřejná finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
• termín ukončení realizace akce 15 10 příslušného rokutermín ukončení realizace akce 15. 10. příslušného roku
• termín pro doručení ZZ do 31. 10. příslušného roku
• krácení v případě nesplnění některého z doplňkových kritérií a tokrácení v případě nesplnění některého z doplňkových kritérií, a to 

z požadované výše dotace dle skutečně vynaložených nákladů
• pozor na označování originálů dokladů ID dotace tj uvedením• pozor na označování originálů dokladů ID dotace, tj. uvedením 

„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID......“
• povinnost ve smlouvě na webové stránky umístit• povinnost ve smlouvě - na webové stránky umístit                            

prolink www.region-vysocina.cz
• publicita: pořízené výstupy (samolepky)• publicita: pořízené výstupy (samolepky)

x propagační materiály(1 ks, logo na 1. stranu)
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Publicita

Publicita:  
1. Sponzorský vzkaz na pořízené výstupyp ý p ý py

bez dodatkového textu FOND VYSOČINY!!!

Existují 2 typy hotové samolepky 30x10 cm a 12x4 cm

2. Logo Kraje Vysočina na propagační materiály a prezentační stan
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Formulář Závěrečné zprávy
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Dotační tituly

www.kr-vysocina.cz/edotace
• Zásady pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina• Zásady pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina 
• Zásady pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje 

Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Zá d k t á í d t í ě tů átk i UNESCO K ji V či• Zásady pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina

• Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové 
dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina

• Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
• Pravidla pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění 

www.fondvysociny.cz
GP Cyklodoprava a cykloturistika 2017 
GP Památkově chráněná území 2017

GP Regionální kultura 2017
GP Klenotnice Vysočiny 2017GP Klenotnice Vysočiny 2017

PREZENTUJÍCÍ18



Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Zuzana Vondráková
úředník na úseku cestovního ruchuúředník na úseku cestovního ruchu
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
e-mail: vondrakova.z@kr-vysocina.cze mail: vondrakova.z@kr vysocina.cz
tel.: 564 602 353
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