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Příloha 1 - Přehled dotačních titulů určených pro všechny obce související s rozvojem 

cestovního ruchu 

 

Tab. 1 Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, data dostupná z www:  

<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=914baa85-804a-4af6-9bdd-f3b37a688d5e> 

 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce

Oblast podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Dílčí oblast: 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava

Opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
(„bezpečné“ přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ochranné(dělící nebo 
směrovací) ostrůvky, zvýrazněné dopravní značení, s tím související komunikace pro 
pěší - chodníky) – budou zvýhodněny projekty kombinující více bezpečnostních 
prvků; žadatel uvede ve zdůvodnění projektu zhoršené podmínky pro bezpečnost 
cyklo a pěší dopravy – intenzitu dopravy, míru nehodovosti apod.

Výstavba a modernizace cyklotras a cyklostezek prioritních z hlediska Koncepce 
rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje – se zdůvodněním 
vysoké intenzity dopravy a nehodovostí.
Výstavba a modernizace ostatních cyklotras a cyklostezek v regionu – s odůvodněným 
významem z hlediska využívání cyklodopravy v dojížďce do zaměstnání, za zábavou, 
s vysokou intenzitou dopravy a nehodovostí.

Výstavba, modernizace a rekonstrukce systémově vymezených místních komunikací u 
vymezených významných průmyslových zón regionu (Nošovice, Mošnov), 
zlepšujících dopravní dostupnost současných nebo plánovaných podnikatelských 
aktivit nebo kulturních či přírodních cílů, přispívajících k rozvoji obcí.

Oblast podpory 1.3 - Rozvoj dopravní obslužnosti
Dílčí oblast: 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury

Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje a jejich integrace.

Odbavovací systémy (na základě jednotného standardu pro dopravní aplikace u všech 
dopravců v kraji), provázání s řídícím a informačním systémem vozidel veřejné 
dopravy
Zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu
Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými 
dopravními systémy, včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu – parkoviště 
typu P+R
Rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, 
autobusové, MHD) – budou posuzovány z hlediska vytížení a významnosti
Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy – menší projekty zvyšující 
dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, 
nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.)
Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před 
dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.).
Dílčí oblast: 1.3.2 Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně 
specifického vozového parkuModernizace vozového parku pořízením dopravních prostředků šetrných k životnímu 
prostředí a zvyšujících atraktivitu veřejné dopravy
Podpora modernizace vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
(vlaky, tramvaje, trolejbusy)

Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace pořízením a modernizací vozového parku (bezbariérová vozidla)

Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, 
garáže, plničky (jen na plyn) atd.

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Obce Moravskoslezského kraje,                                
Dobrovolné svazky obcí,                         

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi

Obce Moravskoslezského kraje,                                
Dobrovolné svazky obcí,                         

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi



 
 

Tab. 2 Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, data dostupná z www:  

<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=914baa85-804a-4af6-9bdd-f3b37a688d5e> 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce

Oblast podpory 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu

Dílčí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 
doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
Rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a 
kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu.
Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové 
komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací zařízení apod.).
Cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu žádosti o zařazení do 
UNESCO. Podpora při budování či rekonstrukci vhodné infrastruktury u těchto 
objektů / atraktivit.
Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.
Podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící 
pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.
Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v 
Moravskoslezském kraji.
Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydách a Jeseníkách) s 
prioritou komplexnosti těchto areálů (např.jednotné odbavovací a informační systémy) 
a s předpokladem možností celoročního využití.
Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a 
prodlužující sezónnost v regionu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály 
a další atrakce ).
Rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu.
Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné 
infrastruktury).

Výstavba a propojování hippostezek (včetně značení doprovodné infrastruktury).

Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních 
tocích.
Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a 
doprovodné infrastruktury)

Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce 
cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury – 
značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní 
projekty cestovního ruchu, tj. na napojení turistických atraktivit (realizovaných v 
rámci sportovní,rekreační a lázeňské vybavenosti či kulturních a přírodních památek a 
kulturního dědictví) na již existující sítě značených cyklotras/cyklostezek).

Obce Moravskoslezského kraje.
Dobrovolné svazky obcí.

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. V rámci této dílčí oblasti 

podpory mohou
být příjemci obce bez omezení velikosti, 

svýjimkou projekt ů týka jících se 
rozvoje kulturního dědictví a 

kulturních památek, které budou z 
ROP MS podporovány pouze

v obcích s počtem obyvatel 500 a více.

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko



 
 

Tab. 3 Dílčí oblasti Rozvoje cestovního ruchu   

 
Zdroj: Vlastní zpracování, data dostupná z www:  

<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=914baa85-804a-4af6-9bdd-f3b37a688d5e> 

 

 

 

 

 

Dílčí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Zvýšení kvality ubytování a doprovodných služeb.
Výstavba, rozšíření kapacity a rekonstrukce/modernizace hromadných ubytovacích 
zařízení pro potřeby cestovního ruchu 
Modernizace, rozšíření a vybudování doprovodné infrastruktury k hromadným 
ubytovacím zařízením (hřiště, bazény, relaxační, zábavní a sportovní zařízení apod.) 

Modernizace, rozšíření nabídky a vybudování doprovodné stravovací a občerstvovací 
infrastruktury hromadných ubytovacích zařízení sloužící zejména hostům těchto 
ubytovacích zařízení a odpovídající kapacitě a charakteru těchto ubytovacích zařízení.

Úschovny a půjčovny sportovní výstroje a výzbroje (např. lyží, kol apod.).
Vybavení pro základní servis (zejména kol, lyží apod.) typu myčky kol, pračky a 
sušárny výstroje atd, uzamykatelné boxy na kola apod.
Dětské koutky, herny apod.
Parkovací plochy, příjezdové komunikace jako součást komplexních projektů.
Vzdělávání personálu (zaměstnanců).

Dílčí oblast 2.2.3 Zkvalitnění práce turistických informačních center
Modernizace vybavení (včetně IT).
Vzdělávání zaměstnanců.
Rekonstrukce prostor, příp. pořízení nemovitosti.
Vybavení a zařízení pro systémy veřejného informování turistů (světelné panely, 
obrazovky, web kamery).
Dílčí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu

Vybavení pro činnost organizace destinačního managementu.
Vytváření nových partnerství v cestovních ruchu.
Statistická šetření spokojenosti návštěvníků kraje.
Zpracování a aktualizace marketingových a odborných studií na podporu rozvoje 
cestovního ruchu v regionu.
Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty 
turistického regionu.
Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s trhy.
Využití již připravených produktů a jejich zformování do produktových balíčků do 
trhem požadované podoby.
Pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na 
výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
Vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu.
Tvorba a distribuce informačních a propagačních materiálů pro podporu cestovního 
ruchu na úrovni celého turistického regionu Severní Moravy a Slezska.
Vytvoření celokrajského rezervačního a informačního systému.
Tvorba informačních a propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu na 
úrovni turistické oblasti.
Vývoje a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační 
produkty turistických oblastí.

Vytváření nových širokých partnerství (sdružení cestovního ruchu) a jejich propagace.

Vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu.

Obce Moravskoslezského kraje,                                
Dobrovolné svazky obcí,                         

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi

Obce Moravskoslezského kraje,                                
Dobrovolné svazky obcí,                         

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi



 
 

Příloha 2 Dotační tituly ur čené pro obce s počtem obyvatel od 5000 do 49 990 související 

s rozvojem cestovního ruchu 

 

Tab. 4 Oblast podpory 3.2 Subregionální centra 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, data dostupná z www:  

<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=914baa85-804a-4af6-9bdd-f3b37a688d5e> 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity Příjemce

Oblast podpory 3.2 - Subregionální centra
Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila 
reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, výstavba a 
rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných 
budov).

Zvýšení atraktivity městského prostředí, zejména center měst (např. regenerace 
památkových objektů, muzeí apod. za jiným účelem než je podpora cestovního ruchu).

Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích.
Zvýšení kvality zón pro veřejné služby a bydlení.
Regenerace a využití lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné 
služby, veřejná prostranství, obchod, služby – regenerace bude podpořena pouze v 
souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím plochy nebo objektu, není 
podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu).

Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního, sportovního a 
volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života veřejných 
prostranství zahrnutých v Integrovaných plánech rozvoje měst předkládaných do 
Integrovaného operačního programu.
Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst.
Modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a 
moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií 
do výuky.

Výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních 
opatření ke snížení tepelné ztráty).

Podpora komunitní role škol a školských zařízení (vybavení pro další vzdělávání, 
poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního 
využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních.

Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání.

Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby 
sociální péče, služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství dle 
zákona č. 108/2006 Sb. A pozdějších předpisů.

Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel – rozvoj 
terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších 
předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce.

Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin.
Revitalizace zanedbaných a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení 
sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst 
(směřujících např. ke zvýšení vzdělanosti nebo bezpečnosti).

Infrastruktura služeb pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě.
Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen(dle zákona č. 
435/2004 Sb.), kdy je příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně – právní ochrany 
dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb.).
Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných 
příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (sociálně terapeutické dílny, sociální 
rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.)

Modernizace objektů zdravotnických zařízení

Obce Moravskoslezského 
kraje,                                                                      

Organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,                                                                                                   

U aktivity "Rekonstrukce 
veřejných prostranství" 

zejména v centrech měst a na 
sídlištích nebudou podpořeny 

projekty u měst s počtem 
obyvatel větším než 20 000.

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko



 
 

Příloha 3 Opatření a aktivity Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kopřivnici na léta 

2006 - 2010 

 

Tab. 5 Opatření I.1.1 Strategie rozvoje cestovního ruchu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 OÚP

4 etapy/220 tis.
OÚP, OŽP
(OSM, OS )

Zeleň: 200             
Chodník a hřiště: cca 

200 tis.
OŽP, OIVV, OSM

   --------------------- Vedení města

45 tis. OIVV, OSM

30 - 80 tis., sál 500 - 25 
tis. dle typu úprav

OSM, OIVS

ve vyjednávání Vedení města, Tatra

4 - 5 tis. bez interiéru OŠ, DDM (OSM)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

48,2 mil Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,50% 0%

Integrovaný OP
170,8 mil. Eur 

(10,8%)
85% 40%

Zdroje financování

Aktivity

Vyhodnocení a dokončení dosavadních 
studií a výběr finálního řešení

Rekonstrukce centra města včetně 
ozelenění

Rekonstrukce městského parku E. Beneše

Aktivity vedoucí k revitalizaci budov, 
esteticky a funkčně dotvářejí centrum 
města, včetně jejich okolí

Rekonstrukce kulturního domu

Modernizace budovy radnice

Estetizace areálu starého závodu Tatry a 
vytvoření podmínek vedoucích k 
přemístění nevhodných výrobních činností 
z centra města

Revitalizace budovy domu dětí a mládeže

Vytvoření 
reprezentativního 
centra s moderním 
architektonickým 

řešením

Opatření I.1.1 Odhad finanční 
náročnosti (tis. Kč)

Nositel a spolupráce

Prioritní oblast I. 1 - Vytvoření a zvýraznění atribut ů Kopřivnice jako města



 
 

Tab. 6 Opatření I.2.1 Zavedení systému městského marketingu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 OIVV

150 OIVV, OIVS (OÚP)

----------------

300/rok OIVV, OSŘ

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu

5 mil. Eur 
(0,6%)

85% 40% 0% 7,5%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Aktivity

Zpracování a realizace marketingové 
strategie města

Vytvoření jednotného grafického stylu

Marketingové využití sportovních a 
kulturních akcí

Zavedení a zveřejňování benchmarkingu 
města s jinými městy v prioritních 
oblastech

Zavedení systému 
městského 

marketingu

Zdroje financování

Prioritní oblast I. 2 - Rozvoj městského marketingu

Opatření I.2.1 Odhad finanční 
náročnosti (tis. Kč)

Nositel a spolupráce



 
 

Tab. 7 Opatření I.2.2 Realizace komunikační strategie se zapojením veřejnosti do 

rozhodovacích procesů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interně na OIVV OIVV

100/rok OIVV

------------------ OIVV, OSŘ

6 tis. OIVV

------------------ OIVV

200/rok OSŘ (vedení města)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj
ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0,0%

Ministerstvo vnitra - 
GŘ HZS ČR

Realizace 
komunikační 
strategie se 
zapojením 

veřejnosti do 
rozhodovacích 

procesů

Zpracování a realizace kominikační 
strategie města

Systematická spolupráce města s médii

Prohloubení spolupráce mediální 
komunikace mezi informačními systémy 
města a cílovými skupinami v 
průmyslovém parku

Rozvoj informačních a navigačních 
systémů ve městě

Zavedení a provádění pravidelných 
průzkumů mezi obyvateli

Nadále rozvíjet systém komunitního 
plánování v rámci Projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21

Zdroje financování

účelové dotace obcím v rámci rozvoje jednotného systému varování a vyrovnání

Prioritní oblast I. 2 - Rozvoj městského marketingu

Opatření I.2.2
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity



 
 

Tab. 8 Opatření I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle typu a charakteru 10-
50 tis.

OIVV, OŠ (OSM)

35 tis. OIVV, OSM

5-6 tis. OIVV, OSM

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu

74,5% mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2% mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Modernizace a 
rozvoj kulturní 
infrastruktury

Vytvoření podmínek pro open-air 
aktivity

Rekonstrukce vily budovy Dr. Bönische

Rekonstrukce kulturních domů ve 
Vlčovicích a v Mniší

Zdroje financování

Prioritní oblast I. 3 - Rozvoj volnočasových aktivit

Opatření I.3.1
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity



 
 

Tab. 9 Opatření I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní a volnočasové infratsruktury 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415 tis. OSŘ, SpSK, OŠ

---------------- OŠ, SpSK

V době zpracování plánu 
nelze stanovit s ohledem na 

to, že není znám rozsah 

OŠ, SpSK (Klub 
házené, tenisový klub, 
aj. uživatelské kluby)

1-2 tis./hřiště x 12 
lokalit

OŠ, OSM

3,5 tis. DDM, OŠ

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu (oblast 
podpory 2.1)

96,9 mil. Eur 
(11,5%)

85% 40% 3% 4,5%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu (oblast 
podpory 2.2)

74,5 mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Modernizace a 
rozvoj sportovní a 

volnočasové 
ifrastruktury

Dobudování sportovně-rekreačního 
areálu "Pod Červeným kamenem"

Modernizace sportovišť nezahrnutých v 
areálu "Pod Červeným kamenem"

Zmapování a pasportizace sportovišť

Zřízení a revitalizace dětských hřišť a 
veřejných sportovišť
Modernizace vzdělávacího zařízení 
Kletné

Zdroje financování

Prioritní oblast I. 3 - Rozvoj volnočasových aktivit

Opatření I.3.2
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity



 
 

Tab. 10 Opatření I.3.3 Zkvalitnění podmínek pro využití volného času 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

Tab. 11 Opatření I.4.1 Spolupráce s partnery při koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

OIVV                             
(pořadatelé akcí)

OŠ (sportovní kluby a 
zařízení)

Sportovní zařízení 
(OŠ)

ZŠ (OŠ)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu

74,5 mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Zkvalitn ění 
podmínek pro 

využití volného času

Rozvoj tradičních i nových typů 
kulturních akcí

Rozvoj tradičních i nových typů 
sportovních akcí

Rozšíření nabídky služeb sportovních 
zařízení

Nabídka volných kapacit ZŠ pro 
volnočasové aktivity široké veřejnosti a 
nabídkou doplňkových služeb

Zdroje financování

V době zpracování plánu 
nelze stanovit s ohledem na 

to, že není znám rozsah 
záměru

Prioritní oblast I. 3 - Rozvoj volnočasových aktivit

Opatření I.3.3
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity

------------------ OIVV

------------------- OIVV

V době zpracování plánu 
nelze stanovit s ohledem na 

to, že není znám rozsah 
záměru

OIVV, OSŘ (CPR)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu

74,5 mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Spolupráce s 
partnery při 

koordinaci a rozvoji 
aktivit cestovního 

ruchu

Spolupráce s jinými městy při 
koordinaci a rozvoji aktivit

Rozvoj a posílení spolupráce s 
institucemi cestovního ruchu

Podpora podnikatelských aktivit 
cestovního ruchu

Zdroje financování

Prioritní oblast I. 4 - Rozvoj aktivit a infrastruk tury cestovního ruchu

Opatření I.4.1
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity



 
 

Tab. 12 Opatření I.4.2 Rozvoj aktivit, produktů a služeb v cestovním ruchu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIVV, Tatra

OIVV, SpSK (Junák)

OIVV (CPR, sokromí 
investoři)

OIVV (subjekty činné 
v ČR)

OIVV

OIVV (subjekty činné 
v ČR)

OIVV, OŽP (OSM)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu (oblast 
podpory 2.2, dílčí oblasti: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4)

74,5 mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Zvyšování atraktivity města pro turisty - 
vytváření nových a rozvoj stávajících 
produktů cestovního ruchu

Využití městského parku v souvislosti s 
odkazem Z. Buriana

V době zpracování plánu 
nelze stanovit s ohledem na 

to, že není znám rozsah 
záměru

Zdroje financování

Vytvoření podmínek pro využití 
polygonu Tatry pro cestovní ruch

Podpora a rozvoj sportovní turistiky

Podpora a rozvoj kongresové turistiky

Podpora a rozvoj incentivní turistiky

Podpora a rozvoj event marketingu

Rozvoj aktivit, 
produktů a služeb v 

cestovním ruchu

Prioritní oblast I. 4 - Rozvoj aktivit a infrastruk tury cestovního ruchu

Opatření I.4.2
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráceAktivity



 
 

Tab. 13 Opatření I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu na léta 2006 - 2010 

 

Příloha 4 Cíle a aktivity prioritní oblasti 6 ze Strategického plánu rozvoje města Nový 

Jičín na léta 2007 - 2013 

 

Tab. 14 Finanční prostředky alokované na cíl 1 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

OSM, OIVV, OŠ 
(komise pro místní 

části)
OIVV, RMK

OIVV (subjekty činné 
v ČR)

OIVV, CPR 
(poskytovatelé 

ubytování)

KDK, OIVV

Spolek Šostýn, 
(OIVV, RMK)

Celkové zdroje EU VP Obec Kraj

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 2 Podpora 
prosperity regionu (oblast 
podpory 2.2, dílčí oblasti: 
2.2.1, 2.2.2)

74,5 mil. Eur 
(8,8%)

85% 40% 4% 1%

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
Prioritní osa 3 Rozvoj 
měst

48,2 mil. Eur 
(5,7%)

85% 40% 7,5% 0%

Zdroje financování

Aktivity

Rozvoj 
infrastruktury 

cestovního ruchu

Prioritní oblast I. 4 - Rozvoj aktivit a infrastruk tury cestovního ruchu

Opatření I.4.3
Odhad finanční 

náročnosti (tis. Kč)
Nositel a spolupráce

Rozvoj areálu vodních sportů ve 
Větřkovicích

Zlepšení využití areálu Fojství

Pravěký svět Z. Buriana

Podpora rozšíření ubytovacích kapacit 
a zvýšení kvality ubytovacích služeb

Optimalizace umístění a činností 
informačního centra

Podpora zachování a rozvoje 
historického dědictví hradu Šostýn

V době zpracování plánu 
nelze stanovit s ohledem na 

to, že není znám rozsah 
záměru

jednotka
cílový 
stav

Vytvořit a naplňovat 
marketingovou strategii 
cestovního ruchu.

ks 1 3000 Město Nový Jičín rozpočet města

Znovunavázat spolupráci s 
výrobcem klobouků v 
rozvoji propagace „Města 
klobouků“.

propagační 
akce nebo 
materiály

3 15
Město Nový 

Jičín, Tonak a. s.
rozpočet města

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus

Rozvíjet a 
prohlubovat 
úroveň 
propagace města

Hlavní ukazatel 
projektu

Cíl 1 Aktivity



 
 

Tab. 15 Finanční prostředky alokované na cíl 2 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

 

Tab. 16 Finanční prostředky alokované na cíl 3 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

 

Tab. 17 Finanční prostředky alokované na cíl 4 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

 

 

jednotka
cílový 
stav

Modernizovat a aktualizovat 
orientační a naváděcí 
systém pro turisty a 
návštěvníky města.

modernizova
ný systém

1 50 Město Nový Jičín rozpočet města

Umístit nové informační 
plány města u parkovišť ve 
městě a na turisticky 
frekventovaných místech.

ks 5 25 Město Nový Jičín rozpočet města

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus

Zlepšit úroveň 
orientačních 
systémů pro 
turisty a 
návštěvníky 
města.

Aktivity

Hlavní ukazatel 
projektu

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

Cíl 2

jednotka
cílový 
stav

Vhodně doplnit a 
případně zlepšit 
úroveň základních 
služeb pro 
návštěvníky města 
(ubytování, 
stravování, 
obchody).

Podporovat 
kvalitativní změny 
Hotelu Praha.

% 70 300
MSK, Město Nový 

Jičín

rozpočet 
MSK, 

rozpočet 
města

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

Cíl 3 Aktivity

Hlavní ukazatel 
projektu

jednotka
cílový 
stav

Podporovat záměr vytvoření 
tréninkového golfového hřiště 
ve městě nebo v blízkém okolí.

ks 1 0
soukromý investor, 
Město Nový Jičín, 

okolí obce

soukromý 
investor

Průběžně udržovat trasy pro 
běžecké lyžování.

km 6 300
Město Nový Jičín, 
TS Nový Jičín, SKI 

Svinec

rozpočet 
MSK, 

rozpočet 
města, ROP

Zlepšit nabídku 
speciálních 
turistických 
služeb.

Cíl 4 Aktivity

Hlavní ukazatel 
projektu

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus



 
 

Tab. 18 Finanční prostředky alokované na cíl 5 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

 

Tab. 19 Finanční prostředky alokované na cíl 6 prioritní oblasti 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, na základě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2007 - 2013 

 

 

jednotka
cílový 
stav

Spolupracovat s Muzeem 
Novojičínska na zatraktivnění 
služeb z důvodu zvýšení 
návštěvnosti.

% 
návštěvnosti

zvýšení 
o 1% 
ročně

180

MSK, Město 
Nový Jičín, 
Muzeum 

Novojičínska

rozpočet města, 
rozpočet MSK

Podporovat rekonstrukci 
vnějšího vzhledu budovy 
zámku do jeho renesanční 
podoby včetně obnovy 
zámeckého parku – vznik 
turistické atraktivity.

ks 1 4000
MSK, Město 
Nový Jičín

rozpočet města, 
ROP, IOP, 

MSK

Podporovat zvýšení počtu 
kulturních akcí v prostorách 
Žerotínského zámku včetně 
nádvoří.

akce/rok 25 500

MSK, Město 
Nový Jičín, 
Muzeum 

Novojičínska

rozpočet města, 
rozpočet MSK

Vyčlenit část expozic Muzea 
Novojičínska v Žerotínském 
zámku pro stálou expozici 
historie města včetně expozice 
novojičínských výtvarníků.

ks 1 360

MSK, Město 
Nový Jičín, 

muzeum 
Novojičínska

rozpočet města, 
rozpočet MSK

Podpořit a rozvíjet 
atraktivní turistické 
cíle ve městě a 
nejbližším okolí.

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus

Cíl 5 Aktivity

Hlavní ukazatel 
projektu

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

jednotka
cílový 
stav

Navázat spolupráci s městy a 
obcemi historického regionu 
Kravařsko, jehož byl Nový 
Jičín v minulosti kulturně-
správním centrem.

spolupráce 1 180
Město Nový Jičín, 

Region Poodří
rozpočet 

města

Využívat aktivit souvisejících s 
činností Euroregionu Silesia.

akce/rok 1 180

Město Nový Jičín, 
Euroregion Silesia, 
subjekty působící v 
Euroregionu Silesia

rozpočet 
města

Pokračovat ve spolupráci s 
regionální agenturou pr 
cestovní ruch Beskydy-
Valašsko.

členství 1 900
Město Nový Jičín, 
Agentura Beskydy 

Valašsko

rozpočet 
města

Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a turismus

Prohloubit 
spolupráci v 
oblasti turismu s 
okolními regiony a 
městy.

Nositel a 
spolupráce

Zdroje 
financování

Cíl 6 Aktivity

Hlavní ukazatel 
projektu

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(tis. Kč)


