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1. Úvod
1.1 Identifikace projektu
Název:

Poradenství k implementaci strategie Marketingový výzkum a analýza, především oblasti
cestovního ruchu, ve vztahu k relevantním
opatřením ROP Moravskoslezsko
Zpracováno v rámci projektu „Management
mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska“
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Lokalizace:

Moravskoslezský kraj,
Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
Jihovýchodní část regionu Těšínsko, Třinecko,
Jablunkovsko
Turistická zóna Těšínské Beskydy

Zadavatel:

Sdružení obcí Jablunkovska, Dukelská 600,
739 91 Jablunkov

Zpracovatel:

Občanské sdružení GOROLIA o.s.,
739 98, Mosty u Jablunkova 1030
tým GOROLIA
projektový manažer Petr Kolčárek
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1.2 Důvody
Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a je proto
napojeno na mnoho dalších hospodářských odvětví. Má svůj dopad na dopravu,
stavebnictví, kulturu, maloobchod a na mnohá další odvětví, která vytváří produkty
související s poskytováním služeb týkajících se volného času. V odvětví cestovního
ruchu převládají malé a střední podniky.
Cestovní ruch je odvětví, které v ekonomikách některých států vytváří až třetinu HDP.
Cestovní ruch hraje významnou roli rovněž v rozvoji většiny evropských regionů a
krajů České republiky. Infrastruktura vybudována pro účely cestovního ruchu přispívá
k místnímu rozvoji a obnově, jsou vytvářeny či udržovány pracovní příležitosti i
v oblastech, kde dochází k úpadku průmyslu či venkovského prostoru.
Udržitelný cestovní ruch hraje důležitou roli při zachování a posílení kulturního a
přírodního dědictví, místní gastronomie, řemesel či ochraně biologické rozmanitosti. To
vše má kladný dopad na vytváření pracovních příležitostí a přispívá k ekonomickému
růstu.
Pro naplnění některých uvedených skutečností jsou do roku 2013 k dispozici vhodné
podpůrné finanční prostředky v rámci Regionálního operačního programu NUTS II –
Moravskoslezsko.
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je prostředkem k realizaci
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Moravskoslezsko spadá pod
cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem
programu je zrychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Specifickým cílem je zvýšení dopravní dostupnosti s ohledem na ochranu životního
prostředí, zlepšení veřejných služeb, podpora podnikání a rozvoje cestovního ruchu,
zkvalitnění prostředí měst a podpora komplexního rozvoje regionu.
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2. Analýza dostupných marketingových výzkumů
2.1 - Průzkumu společnosti GfK Praha, s.r.o. pro agenturu Czech
Tourism
Průzkum probíhal v období červen – srpen 2006 formou dotazníkového šetření,
mikroregion Jablunkovska zahrnoval celkem 3 šetřené turistické lokality – Jablunkov a
okolí, Lomná a okolí a Třinec a okolí v turistické oblasti Těšínské Slezsko.
V každé z těchto 3 turistických lokalit (TL) bylo osloveno celkem 60 turistůnávštěvníků. Téměř všichni oslovení návštěvníci pocházeli z České republiky. Cizinci
byli nejčastěji ze Slovenska, Německa nebo Polska.
Podle vzdálenosti bydliště návštěvníka to bylo v údolí Lomné nejčastěji 51-100km
(63%), Jablunkov a okolí 21-50km (33%), Třinec a okolí 21-50km (59%).
V délce pobytu v turistických lokalitách Třince a Jablunkova převažují návštěvníci na
jeden den-bez noclehu, v údolí Lomné takoví návštěvníci tvoří asi třetinu dotázaných.
Nejčastějším typem ubytování je případě TL Třinec ubytovna, TL Jablunkov penzion
a v Lomné kemp nebo tábořiště.
Podle důvodu návštěvy převažuje v údolí Lomné relaxace (50%), v Jablunkově a
okolí vedle relaxace (33%) i poznání (30%), které je nejčastější i v Třinci (85%).
Mezi nejlákavější aktivity patří v případě Třince a Lomné pěší turistika,
v Jablunkově láká nejvíce koupání a vodní sporty(65%). Mezi často uvádeněnými
odpověďmi byla i cyklistika a poznávací turistika.
V hodnocení ubytovacích služeb v Třinci značná část oslovených nedokázala
posoudit jejich úroveň, v údolí Lomné a Jablunkově byla nejčastější hodnocení velmi
dobře a spíše dobře. Úroveň veřejného stravování byla ve všech případech
respondenty hodnocena nejčastěji kladně – spíše dobře. Pozitivně byly ohodnoceny i
služby pro cykloturisty a lyžaře.
Mezi dotazovanými byli nejčastěji lidé ve věkové skupině 35-49 let, v případě
Třince a okolí 26-34 let.
Typ návštěvníka se lišil podle turistické lokality, v Třinci a okolí byl nejčastěji ve věku
nižším než 34 let a přijel bez dětí, v údolí Lomné převažoval návštěvník 35-49 let bez
dětí, v Jablunkově a okolí byly rovnoměrně zastoupeny všechny kategorie, nejčastěji
návštěvník mladší 50 let s dítětem předškolního věku.

2.2 Monitoring návštěvníků na Jablunkovsku a Třinecku
Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje byl prováděn metodou
dotazníkového šetření ve vybraných lokalitách turistických oblastí kraje v roce 2004.
Analýza byla zpracována pro celý Moravskoslezský kraj, pro zájmové území Těšínských
Beskyd je nejvíce relevantní průzkum na Jablunkovsku.
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Tento průzkum pro MS Kraj zpracoval Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o.v roce 2004
−
−
−

Ankety vyplňovali rovnoměrně muži (52 %) i ženy (48 %).
Z tuzemských návštěvníků polovina pocházela z Moravskoslezského kraje, další
polovina z ostatních krajů České republiky.
V souboru byli v relativně velké míře zastoupeni zahraniční hosté. Ve struktuře
zahraničních hostů převažovali Poláci (41 %) následovaní návštěvníky z Německa
(15 %) a Slovenska (13 %). Počty zahraničních návštěvníků z ostatních zemí
nepřesáhly 5 %.

Podle věku byla více než polovina v kategorii 21 až 40 let. Asi dvě třetiny
z tuzemských návštěvníků byly z Moravskoslezského kraje.
Ve struktuře podle ukazatele „doprovod“ (tj. s kým region navštívili) byly ve třech
průzkumech v roce 2003 nejvíce zastoupeny rodiny s dětmi (od 33 do 43 %) a
s partnerem (od 21 do 50 %), v 1. čtvrtletí 2004 převládaly větší skupiny - zájezdy
(66 %).
Z hlediska délky pobytu převládaly zhruba týdenní pobyty (od 45 do 89 %),
jednodenní pobyty byly zastoupeny poměrně málo (od 4 do 25 %). Poprvé byla
v regionu cca třetina respondentů, více než třikrát pak 43 až 60 %.
Nejčastěji použitým dopravním prostředkem byl u těchto návštěvníků automobil (ze
75 %). Pětina návštěvníků přicestovala vlakem. Autobusová doprava byla oproti
vlakové poloviční, v 1. čtvrtletí 2004 byla nejčastějším druhem dopravy (62%) –
hromadné zájezdy.
Převažujícím důvodem návštěvy bylo díky místům sběru dat a hlavně v I. čtvrtletí.
2003 i 1. čtvrtletí 2004 lyžování (přes 40 %, resp. dokonce 91 %). V letním období (3.
čtvrtletí) převažuje cykloturistika a sakrální turistika (43 %). Pro třetinu návštěvníků to
byla dále poznávací a pěší turistika, pro čtvrtinu zábava a společenský život (více
v ubytovacích zařízeních a u cizinců). Podprůměrně byly důvodem návštěvy pracovní
aktivity.
Zaměření návštěvy odpovídá také typ pobytu u ubytovaných hostů. Vždy převládají
pobyty rekreační (od 60 do 100 %), naopak málo jsou zastoupeny pobyty pracovní
(kolem 3 %, jen v 1. čtvrtletí 2004 to bylo 23 %).
Náklady na pobyt (sledované jen u kategorie hostů ubytovacích zařízení) ukazují, že
nadprůměrně silná byla skupina respondentů s náklady pod 500 Kč na osobu a den (54
až 58 %). Mezi 500 až 1000 Kč své denní náklady uvedla cca třetina respondentů.
Z informačních zdrojů uváděných hosty ubytovacích zařízení byly na prvních dvou
místech jako jinde vlastní zkušenosti (kolem 45%) a reference známých (54 až 60 %).
V 1. čtvrtletí 2004 byl na druhém místě uváděn Internet (29%), na úkor vlastních
zkušeností. Téměř zanedbatelnou roli však hrála informovanost přes informační centra.
Hodnocení vybavenosti a služeb poskytovaných v regionu se týkalo 19 faktorů. Čím
vyšší hodnota indexu, tím bylo hodnocení horší. Celkově však vyznívá hodnocení
sledovaných faktorů příznivě, kromě dostupnosti veřejnou dopravou a možností
kulturního vyžití, atrakcí pro děti, nákupní možnosti či příjezdové komunikace. Velmi
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dobré je zejména hodnocení pro turismus významných faktorů jako úroveň personálu,
stravovací a ubytovací služby či hygienická úroveň.
Návštěvníci turistických atraktivit (celkem 84) vybírali faktory vybavenosti a služeb v
regionu podle toho, zda jsou s nimi spokojeni nebo by se měly zlepšit. Z nabídky 16
faktorů vybírali maximálně 5.
Nejvíce respondentů vyjádřilo svou spokojenost se stravovacími službami (37 až
60%) a ubytovacími službami (až 45%). Více než čtvrtina vyjádřila spokojenost se
vstřícností místních lidí a s čistotou a pořádkem. Zahraniční návštěvníci si nejvíce
pochvalovali nákupní možnosti.
Celková spokojenost se službami (za všechny respondenty z Jablunkovska) je velmi
vysoká - plnou spokojenost vyjádřilo 84 až 89 % respondentů.
Respondentům nejvíce chybí, resp. požadují zlepšení u atrakcí pro děti a možností
kulturního vyžití (tyto možnost vybralo přes 20 % respondentů). Cizincům chyběly
nejvíce parkovací možnosti a dostupnost veřejnou dopravou. Ve 3. čtvrtletí 2003 byly
často uváděny jako problém chybějící příjezdové komunikace (32 %).

2.3 Průzkum potřeb a zájmů o Těšínské Beskydy
v příhraničních zemích a v tuzemsku
Průzkum byl prováděn v roce 2005 v rámci realizace projektu „Turismus zdroj
obživy“. Celkově bylo osloveno 100 respondentů – turistů na území Těšínských Beskyd.
Doplňkové kvóty se týkaly národnosti respondentů – čtvrtina dotázaných ze zahraničí a
alespoň čtvrtina mimo Moravskoslezský kraj. Průzkum prováděla společnost Respond &
Co.
Respondenti byli nejčastěji ze vzdálenosti 21-50 km, tzn. běžná dostupnost během
jednoho dne (45%). 16% dotázaných bydlí ve vzdálenosti 51-100 km od dané lokality
a 33% dokonce více než 100 km od Těšínských Beskyd. 6% dotázaných bydlí do 20 km
od místa dotazování.
Skoro tři čtvrtiny dotázaných přijelo na místo pomocí automobilu (73%). Jsou to
především zahraniční turisté (88%). Minimálním způsobem dopravy je autobus (4%).
Většina dotázaných již v Těšínských Beskydech byli (76% vícekrát, 2% zde byli
podruhé). 22% dotázaných byli v regionu poprvé. Poprvé zde byli častěji především
zahraniční návštěvníci a překvapivě vysokoškolsky vzdělaní lidé. S rostoucí vzdáleností
místa bydliště roste počet těch, kteří jsou v regionu poprvé.
Skoro polovina návštěvníků přichází pouze na jednodenní výlet. Množství turistů s
jednodenním výletem klesá se vzdáleností, odkud přijeli. Znamená to, že lidé, kteří
přijíždějí na více dní jsou většinou z větší vzdálenosti. Lidé přijíždějící z větší
vzdálenosti na více dnů většinou tráví většinu času přímo v tomto regionu. Zahraniční
návštěvníci tráví v regionu nejčastěji 3-7 dní.

6

Management mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska
Marketingový výzkum a analýza relevantních dotačních zdrojů

Kromě Těšínských Beskyd navštívili turisté v regionu severní Moravy a Slezska Lysou
Horu (15%), Jeseníky (15%) a Radhošť a Pustevny (14%). Z měst to jsou pak Rožnov
pod Radhoštěm a Frenštát pod Radhoštěm (9% a 7%). Zahraniční návštěvníci regionu
pak navštívili především Radhošť a Rožnov pod Radhoštěm (po 16%). Návštěvníky
lákají dále Javorový vrch, Mionší či Tyra (z toho je patrné, že respondenti uváděli také
místa přímo v Těšínských Beskydech – důkaz, že pojem „Těšínské Beskydy“ není ještě
příliš zaveden), nebo mimo přímý region například Ostrava či Hukvaldy.
Většina návštěvníků regionu přijíždí s partnerem, přáteli či známými (68%). 10%
návštěvníků přijíždí sami, 22% pak s dětmi (11% v předškolním věku, 11% ve školním
věku). Samotni jsou spíše zahraniční návštěvníci. Naopak Češi přijíždějí v drtivé většině
s partnerem či přáteli bez dětí (80%). Lidé s vyšším vzděláním přijíždějí i s dětmi,
především pak skupina ve věku 35-49 let přijíždí s dětmi.
43% respondentů nebylo v Těšínských Beskydech ubytováno. 14% dotázaných a to
především z řad českých turistů má v oblasti vlastní ubytování (chatu či chalupu). 12%
turistů pak přespává u známých či rodiny, 18% dotázaných poptává v regionu
hromadné typy ubytování (ubytovna, turistická chata). Jsou to především zahraniční
hosté (32%).
Jen minimum návštěvníků se v regionu nestravuje v místních restauračních
zařízeních. 23% dotázaných se v restauracích stravuje téměř vždy a 69% alespoň
občas. Hosté preferují především horské a podhorské chaty (11%).
Největším motivem pro strávení volného času v regionu Těšínských Beskyd je
pro oslovené především relaxace a poklidná dovolená v přírodě (57%) a aktivní
dovolená spojená s pěší turistikou, cykloturistikou či hippoturistikou (45%). Naopak
nejméně byly uváděny důvody jako pracovní pobyt (5%), léčebný pobyt (3%) a zábava
(2%).
Nejlákavější aktivitou v regionu je pěší turistika s preferencemi 72%. Rovněž
cykloturistika je velmi populární (27%), a to s obě verze – silniční i turistická. Region je
dále zajímavý i z pohledu poznávací turistiky či aktivního sportu. Zajímavá je vysoká
preference sportovních akcí v regionu zahraničními návštěvníky. Zažitá není především
církevní (5%) či venkovská turistika (3%).
V otázce celkového hodnocení služeb v Těšínských Beskyd je nejlépe hodnoceny
stravovací služby, ubytovací služby a služby pro cyklisty. Tyto tři kritéria měly nejméně
negativních hodnocení. Na opačné straně jsou pak služby pro motoristy (13% spíše
špatné), úroveň personálu v cestovním ruchu (12% spíše špatné), cenová úroveň
služeb (13% spíše špatné) a jazykové znalosti personálu (10% spíše špatné a 3%
dokonce velmi špatné). Nejčastěji však hodnocení spíše špatné vykazuje ukazatel péče
o čistotu a pořádek s hodnotou 27%.
Z hlediska hodnocení infrastruktury a vybavenosti regionu Těšínských Beskyd je
nejhůře vnímáno vybavení atrakcemi pro děti (31 % špatné) a dopravní infrastruktura
(33% špatné). Nejlépe jsou hodnoceny stravovací služby (46% velmi dobře).
Z pohledu péče o rozvoj cestovního ruchu v regionu je nejkladněji hodnocena
péče o vstřícný přístup místních obyvatel (89% dobře), nebo například místní orientační
a turistické označení (78% dobré). Hůře je naopak hodnocena péče o památky a
turistické atraktivity (15% spíše špatné).
Nejčastější výhradou turistů je nepořádek na stezkách či kamionová doprava na
7
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silnicích. Schází pak především lepší silnice, více atrakcí pro děti či informovanost.

Z konkrétních turistických atraktivit je nejčastěji jmenován Javorový vrch a jeho
lanovka (dohromady přes 20%). Atraktivní je i Mionší, údolí Lomné či horská dráha v
Mostech. Při spontánních odpovědích se objevují i Lysá Hora, ležící mimo region.
Informace o nabídce a atraktivitách Těšínských Beskyd jsou čerpány především
od známých a příbuzných a na základě znalosti regionu z minulosti. Internet je
využíván především mladou generací a lidmi s vysokoškolským vzděláním. Skoro vůbec
není využívána cestovní kancelář či informace od personálu ve službách. S těmito
výsledky korelují i preference jednotlivých forem informací, kdy lidé preferující určitý
zdroj z něho i čerpají.
Informace o tomto regionu jsou hodnoceny jako dostačující (83%). 11% je vidí
jako stručné, 5% naopak jako vyčerpávající. Jako vyčerpávající se jeví informace
především zahraničních návštěvníků, kteří používají nejčastěji osobní informace a
propagační materiály.
Téměř všichni turisté vyjádřili ochotu znovu tento region navštívit. Dokonce více než
tři čtvrtiny ještě v letošním roce, čtvrtina pak později. Vracet se budou i zahraniční
návštěvníci (60% letos, 40% později). Největší ochotu vracet se ještě letos mají ti
návštěvníci, kteří přijíždějí na krátkodobou jednodenní návštěvu a to z minimální
vzdálenosti (do 50 km). Naopak turisté z větší vzdálenosti či ti, kteří zde tráví delší
pobyt, preferují návštěvy pozdější (s časovým odstupem).
50% dotázaných by navštívilo region Těšínských Beskyd i za účelem zimních
sportů. Zajímavé je, že jsou to i turisté ze zahraničí (Polsko). Většina z těchto turistů
(40%) navíc tvrdí, že zná zdejší střediska zimních sportů. Zimní sporty v regionu lákají
pochopitelně více mladší generace návštěvníků a častěji jsou to muži.
Lidé utratí v regionu nejčastěji cca 200-500 Kč za jeden den a osobu (51%).
Průměrná částka se pak pohybuje na úrovni 480 Kč na osobu a den.

3. Marketingový výzkum
3.1 Cíle
Marketingový výzkum spotřebního chování přijíždějících turistů byl prioritně proveden
jako zajištění relevantních podkladů pro případné následné zpracování odhadu
poptávky po službách cestovního ruchu.
Jeho využití spočívá především ve dvou rovinách:
- využití jako marketingových argumentů při přípravách žádostí o podporu na
realizaci různých aktivit v segmentu cestovního ruchu v různých typech
dotačních titulů
- využití při plánování dalšího rozvoje cestovního ruchu na Jablunkovsku, resp.
určování priorit při podpoře rozvoje cestovního ruchu
Z těchto důvodů je v závěru tohoto dokumentu provedena stručná rekapitulace –
analýza v současné době dostupných a funkčních dotačních titulů především v oblasti
8
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operačních programů.

3.2 Metodika
Jakýkoliv marketingový výzkum vychází vždy z určitého pojetí (koncepce) daného
jevu. V případě tohoto výzkumu se jedná o koncepci spotřebitelského chování
turistických návštěvníků mikroregionu Jablunkovska.

Celé (svým způsobem uzavřené) období spotřebitelského chování
turistického
návštěvníka regionu lze rozčlenit na tři fáze:
* přednákupní fáze, která probíhá v místě trvalého bydliště zákazníka a která po
zjištění příslušných informací vyúsťuje v rozhodnutí navštívit region
* ve druhé fázi probíhá v regionu (obecně v místě) vlastní spotřebitelské chování
zákazníka. To zahrnuje aktivity, jež lze zaznamenat do následujícího vzorce
(paradigmatu):
CRr = Dr + Ur + Sr + Pr
Vysvětlivky: CR = cestovní ruch , D = doprava, U = ubytování, S = stravování, P = programová náplň,
index r = region,

* třetí fáze tzv. ponákupního chování zahrnuje vyhodnocení pobytu a
programové náplně v regionu, včetně úvah o budoucí návštěvě dané lokality. Kromě
toho působí zákazník jako živá a neplacená reklama nebo antireklama.
Celé období spotřebitelského chování probíhá v určitém čase (od získání informací
v před- nákupní fázi po rozhodnutí navštívit region znovu nebo navštívit jinou lokalitu)
a v určitém prostoru (místo trvalého pobytu a navštívená lokalita) Na takovéto pojetí
spotřebitelského chování je zaměřen průzkum.
Dotazníkový výzkum je tzv. primárním výzkumem, jehož hlavní nevýhodou je
nákladnost, avšak ta je bohatě vyvážena informačním potenciálem, který lze
z dotazníkové akce získat

Projekt dotazníkového výzkumu má určité obsahové náležitosti, kterými
jsou:
1. Formulace problému, stanovení cíle výzkumu, volba metody, hypotéza o výsledcích,
určení základního souboru a rozhodnutí o rozsahu výběrového souboru, konstrukce
metodického nástroje.
2. Organizace průzkumu, sběr dat.
3. Analýza primárních údajů, třídění, závěry a doporučení.
Cílem procesu marketingového výzkumu cestovního ruchu bylo zjištění spotřebního
chování návštěvníků mikroregionu Jablunkovska a dalších potřebných dat. Podle
paradigmatu (viz. výše) byl konstruován dotazník, který zahrnoval následující položky:
• informační zdroj na základě kterého návštěvník region navštívil
• způsob dopravy
• způsob organizace pobytu
• druh (kategorii) ubytovacího zařízení
• převažující důvod návštěvy
• spokojenost návštěvníka se službami a pobytem
• zájem o opakování návštěvy regionu
9
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•

sociálnědemografické údaje

Při formulaci konkrétních dotazů bylo použito především tzv. uzavřených otázek, kdy
si respondent musí vybrat z jasně definovaných odpovědí. V relevantních případech
byly tyto otázky koncipovány jako „polootevřené“ kdy na konci měl respondent
možnost připojit svůj názor, který se do definovaných odpovědí „nevešel“.
Pro část otázek, kdy respondent hodnotil úroveň některých služeb, či skutečností bylo
použito vyrovnané hodnotící škály.
Jednotlivá šetření probíhala v průběhu hlavní turistické sezóny průběžně od 1.7. do
31.8.2008 ve vybraných místech soustředění účastníků cestovního ruchu v celém
mikroregionu Jablunkovska. Pro řízené dotazování byla zvolena následující místa:
Hrčava (centrum obce)
Dolní/Horní Lomná, parkoviště u pralesa Mionší
Návsí, nádraží ČD
Bystřice, nádraží ČD
Nýdek, centrum obce
Košařiska, parkoviště na Konečné
Jablunkov, areál Ameryka
Mosty u Jablunkova, SKI areál
Dotazování v těchto probíhalo prostřednictvím proškolených tazatelů v předem
určeném časovém období.
Z důvodů minimalizování případných chyb z hlediska místa dotazování byly další
skupiny respondentů osloveny tzv. náhodným způsobem, prostřednictvím informačních
center a recepcí hotelů.
Pro získání relevantních dat o vývoji turismu v segmentech cestovního ruchu jako je
lyžování a podobně, bude proveden v zimní sezóně zjednodušený průzkum se
zaměřením na tyto produkty.
Celkově bylo realizováno 117 platných dotazníků, kterýž to počet pokrývá
realitu nutnou pro platnost výzkumu. V každém případě lze říct, že poznatky,
které výzkum přináší, vytváří nezastupitelné zdroje explicitních údajů
potřebných pro další rozvoj vhodných forem cestovního ruchu v mikroregionu
Jablunkovska.
Z metodického hlediska byla tedy dodržena minimální velikost výběrového souboru
(100 respondentů) což odpovídá možné statistické odchylce těsně pod 10%.
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3.3 Výsledky
Věková struktura respondentů

15-26 let
27-59 let
60 a více let

26%
62%
12%

Vzdálenost místa bydliště

13%
35%
20%
32%

do 20km
21 - 60km
61-100km
více
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Způsob dopravy na Jablunkovsko

58%
1%
6%
30%
3%
3%

Osobním autem
Autobusem s cestovní kanceláří
Linkovým autobusem
Vlakem
Na kole
Jiným způsobem

Délka pobytu při návštěvě Jablunkovska (%)
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Důvod návštěvy respondentů

Zdroj informací o nabídce cestovního ruchu na Jablunkovsku

Informační centrum
Nabídka cestovní kanceláře
Média (televize, noviny, časopisy)
Propagační materiály
Internet
Informace od příbuzných nebo známých
Region znám z dřívější návštěvy

9%
0%
14%
10%
35%
39%
49%
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Informace o Jablunkovsku jsou pro respondenty…..
vyčerpávající
dostatečné
ještě to jde..
nedostatečné

15%
54%
26%
6%

V jakém zařízení jsou návštěvníci ubytování po dobu svého pobytu (%)
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V jakém typu zařízení by se návštěvníci nejraději ubytovali (%)

Jak hodnotíte přístup personálu v zařízení a službách cestovního ruchu?

Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně

44%
50%
6%
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Jak celkově hodnotíte úroveň infrastrukturry a služeb CR na Jablunkovsku?

Jak hodnotíte péči o rozvoj cestovního ruchu na Jablunkovsku?
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Cenová úroveň služeb cestovního ruchu (%)

Co byste na Jablunkovsku uvítali? (%)
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3.4 Komentář
Úkolem výzkumu bylo ověření současného stavu turismu v mikroregionu
Jablunkovska ve vybraných segmentech cestovního ruchu. Pro tento účel byli
dotazování turisté-účastníci cestovního ruchu, kteří v řešené oblasti v daný čas
pobývali. V převážné míře šlo o návštěvníky, kteří mají své trvalé bydliště na území
České republiky. Část respondentů byla z Polska.
Dotazovaní byli z rozdílných vzdáleností. Nejčastěji to byla vzdálenost 21-60 km,
(35%). 13% respondentů bydlí ve vzdálenosti do 20km, to je prakticky v rámci
řešeném mikroregionu. Ze vzdálenějších míst (61 – 100km přijelo 20% dotazovaných a
32% bylo z větší vzdálenosti než 100km.
26% respondentů bylo ve věku 15-26 let, největší skupina, 62%, ve věku 27 – 59let
a více než 60let mělo 12% tázaných.
Více než polovina (58%) turistů přijela na Jablunkovsko svým osobním automobilem
a zhruba třetina (30%) vlakem, jako prostředkem veřejné hromadné dopravy. 6%
turistů k nám přijelo běžným linkovým autobusem a pouze 1% autobusem v rámci
zájezdu cestovní kanceláře. 3% návštěvníků pak využilo svého jízdního kola a 3%
jiného – blíže nespecifikovaného dopravního prostředku.

42% dotazovaných byla skupina tzv. jednodenních návštěvníků. Skupinu návštěvníků
víkendových tvořilo 12% respondentů, 3-6 nocí strávili na Jablunkovsku 31% turistů a
více než 6 x přenocovalo 17%. Z uvedeného plyne, že téměř polovina (48%)
dotazovaných byla ubytována více jak 3 dny, což z tohoto pohledu nejvýznamnější
skupina a podtrhuje tak relevantnost výzkumu.
Jako důvod své návštěvy (pobytu) uvedlo 24% respondentů „návštěvu příbuzných a
známých“, což je při porovnání s jinými výzkumy prakticky standardní číslo. 23%
turistů uvedlo, že na Jablunkovsko přicestovali za „poznáním“ (památek, architektury,
folklóru apod.). Největší skupina respondentů uvedla jako hlavní důvod pobytu „pěší
turistiku“ – 62%. 19% přicestovalo za cykloturistikou (13% klasická cykloturistika, 6%
cykloturistika MTB). 15% návštěvníků uvedlo, že převažujícím motivem jejich návštěvy
je koupání a obdobné vodní radovánky. Téměř vyrovnané byly skupiny turistů, které
přijely za návštěvou kulturní, nebo sportovní akce (7 a 6%). 3% dotazovaných volily
„jiný aktivní pobyt“, 1% respondentů zde bylo na pracovní cestě a11% uvedlo jiný,
nespecifikovaný důvod své návštěvy na Jablunkovsku.
Z hlediska orientace na produkt v mikroregionu Jablunkovska se, vzhledem
k podmínkám pro turismus, jeví jako velice zajímavá právě skupina návštěvníků
orientujících se na běžnou pěší turistiku a dále skupiny orientující se na cykloturistiku a
na koupání a vodní sporty.
Jako nejvýznamnější zdroj informací o Jablunkovsku uvádějí respondenti své
vlastní zkušenosti z dřívější návštěvy (49%). Následují informace od příbuzných a
známých (39%) a informace z internetu (35%). Média (televize, noviny, časopisy)
využívá při svém rozhodování 14% respondentů a propagačními materiály se nechalo
inspirovat 10% dotazovaných. V rámci průzkumu jsme nenarazili na nikoho, pro
kterého by rozhodujícím zdrojem informací byla nabídka cestovní kanceláře.
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Četnost prvních dvou odpovědí potvrzují rovněž jiné obdobné průzkumy. Podstatný je
nárůst získávání informací prostřednictvím internetu. Naopak nelze jako chybu vidět
relativně malou četnost při získávání informací prostřednictvím informačních center,
protože informační centrum obecně slouží, v převážné míře, k poskytování informací
turistům, kteří jsou již v místě svého pobytu, tudíž nevyužívají IC jako prvotní
informační zdroj k rozhodování o místě své dovolené.
Pokud jde o kvalitu a množství informací o Jablunkovsku, které mají turisté
k dispozici, pak pro 15% respondentů jsou tyto vyčerpávající, tedy jim v zásadě nic
nechybí. 54% dotazovaných uvedlo, že informace mají dostatečné, 26% uvedlo „…že
to ještě jde…“ a pro 6% respondentů je množství a kvalita informací nedostatečná.
Jedna z nejdůležitějších otázek průzkumu zněla: „V jakém zařízení jste po dobu
svého pobytu ubytováni?“
Zde byla četnost odpovědí relativně vyrovnaná, resp. není žádná skupina, která by
výrazně převyšovala ostatní. Rovněž odpovědi s minimální četností (hotel**** a
autokemp) vzhledem k nabídce ubytování tohoto typu nevysvětlují nic mimořádného.
10% respondentů volilo při svém pobytu některou z nabídek ubytování v soukromí,
tedy „privátu“. 9% využilo služeb penzionů, 6% bylo ubytováno v „rekreačním
středisku“ a 10% respondentů zvolilo turistickou chatu. V hotelu** a *** se ubytovalo
4 resp. 5% návštěvníků. Hotel**** využilo1% a autokempu 2% respondentů. U
příbuzných a známých bydlelo po dobu svého pobytu 15%návštěvníků a jinde
(nespecifikovaně) 3% dotazovaných.

Obdobná otázka zkoumala preferenci typu ubytovacího zařízení, tedy v jakém
zařízení by se respondent nejraději ubytoval.
Zde jsou již, oproti předchozí otázce, patrny větší rozdíly. Nejvíce turistů by preferovalo
ubytování v penzionu (31%). Obdobně velká skupina (26%) by preferovala ubytování
v turistické chatě a privátu by nejraději využilo 16% respondentů. 9% turistů by
preferovalo ubytování v rekreačním středisku a stejně velká skupina v hotelu****.
Dále následují: 7% hotel***, 4% hotel** a 3% turistická ubytovna a autokemp.

V sérii tzv. hodnotících otázek byli respondenti dotazování na hodnocení:
- přístupu personálu v zařízení a službách cestovního ruchu
- úrovně infrastruktury a služeb cestovního ruchu
- péče o rozvoj cestovního ruchu
- cenovou úroveň služeb cestovního ruchu
Pro hodnocení byla zvolena škála: velmi dobře – spíše dobře – špatně - velmi
špatně.
44% dotazovaných návštěvníků hodnotí přístup personálu v zařízeních cestovního
ruchu velmi dobře, 50% spíše dobře a 6% špatně. Žádný z respondentů nehodnotil
přístup personálu velmi špatně.
Úroveň ubytování hodnotí 43% turistů velmi dobře, 38% spíše dobře, 17% špatně a
2% jsou absolutně nespokojena. Se stravovacími službami bylo 46% respondentů
spokojeno velmi dobře, 50% spíše dobře a 4% špatně.

S kvalitou značení turistických tras a jejich úrovní je 50% turistů spokojeno velmi
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dobře, 40% spíše dobře, 7% špatně a 3% není spokojeno vůbec, tedy velmi špatně.
Cykloturistické trasy hodnotí 23% cykloturistů velmi dobře, 51% spíše dobře, špatně
hodnotí úroveň cykloturistických tras 23% cykloturistů a velmi špatně 3%.
Nabídku adrenalinových atrakcí hodnotí 33% návštěvníků velmi dobře, 48% je
spokojeno spíše dobře, 14% špatně a 5% velmi špatně. Vybavení mikroregionu
Jablunkovska pro další sportovní aktivity posuzuje 12% návštěvníků jako velmi dobrou,
49% jako spíše dobrou, 30% jako špatnou a 9% velmi špatnou.
20% respondentů si myslí, že možnosti kulturního vyžití na Jablunkovsku jsou
velmi dobré. 41% je definuje jako spíše dobré a 30% jako špatné. 9% návštěvníků je
přesvědčeno, že možnosti kulturního vyžití jsou velmi špatné.
Velmi zajímavé pro další rozvoj turismu na Jablunkovsku je hodnocení atrakcí pro
děti. Pouze 26% dotazovaných bylo s nabídkou tohoto segmentu spokojeno velmi
dobře. 35% spíše dobře a celých 34% hodnotilo nabídku pro děti jako špatnou. 5% pak
jako velmi špatnou.
V další hodnotící části byli respondenti dotazování na spokojenost s péčí o rozvoj
cestovního ruchu na Jablunkovsku. Tedy na spokojenost s podpůrnými aktivitami,
které mají vliv na celkovou nabídku cestovního ruchu.
Přístup k informacím o nabídce cestovního ruchu hodnotí 41% turistů jako velmi
dobrou, 44% jako spíše dobrou a 15% jako spíše špatnou.
Péči o památky hodnotí 26% turistů jako velmi dobrou, 55% jako spíše dobrou,
18% jako špatnou a pouhé 1% (což je v rámci statistické chyby) jako velmi špatnou.
41% respondentů si myslí, že místní orientační značení je velmi dobré, 51% je
přesvědčeno, že je spíše dobré a pouhá 4% resp. 5% si myslí, že je špatné nebo velmi
špatné.
Drobný prodej suvenýrů v mikroregionu je hodnocen jako velmi dobrý 26ti%
dotazovaných. 37% jej vnímá jako dobrý a 29% jako špatný. 8% respondentů jej
hodnotí velmi špatně.
Jablunkovsko se při podpoře rozvoje turismu může rozhodně opřít vstřícný přístup
místních obyvatel k návštěvníkům a turistům. Celých 83% respondentů hodnotí tento
fenomén velmi dobře, 10% dobře a pouhých 7% špatně.
Z hodnocení cenové úrovně služeb cestovního ruchu vychází Jablunkovsko z 8%
jako mikroregion velmi levný. 70% návštěvníků si myslí, že je levný a 22% že je spíše
drahý.
Na závěr jsme se turistů ptali, co jim na Jablunkovsku chybí. Celých 31%
respondentů postrádá aquapark a 17% wellness zařízení. 11ti% se zkušenostmi ze
zimy chybí kvalitnější sjezdovky. 3% by uvítali více lanových center a stejně tolik
si myslí, že zde chybí další bobová dráha.
Jako významný signál se opět objevily chybějící atrakce pro děti. Přes to, že nebyly
taxativně jmenovány v rámci uzavřené otázky, v možnosti napsat konkrétní chybějící
atrakci toho využilo 11% respondentů.
Z dalších pak 4% dotazovaných požadují více značených turistických tras a
v detailních četnostech pak například lanovku, cyklostezky (z hlediska větší
bezpečnosti) nebo půjčovnu kol.
Pro kvalitní získání údajů o vývoji výsledků cestovního ruchu v mikroregionu
Jablunkovska a následující však bude nutné plánování rozvoje cestovního ruchu na
Jablunkovsku, však bude vhodné pravidelné opakování takovýchto výzkumů alespoň
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jednou za dva roky.
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3.5 Porovnání dostupných výzkumů
Data dle Czech Tourism

Pohlaví
Věk

Nebylo řešeno
Převážně 35 – 49 let

Nesledovaná oblast (více viz.
Bydliště
návštěvníků dojížďkou vzdálenost)
Dojížďková
vzdálenost
Způsob
dopravy

51 – 100km (63%) resp. 21-50
km
Nesledovaná oblast

Doprovod

Nejčastěji návštěvníci bez dětí

Četnost
návštěv
Délka
pobytu

Nesledovaná oblast

Účel pobytu

Zajištění
pobytu

Data dle Monitoringu
návštěvníků na Jablunkovsku
a Třinecku
Muž (52 %) nebo žena (48 %);
ve věku 20 – 60 let (86 %);

Žena (52 %), muž (48 %)
18 až 59 let – 90 %, z toho 53 %
ve věku 26 až 49 let
z Moravskoslezského kraje (57 Nesledovaná oblast (více viz
%) nebo jiného místa na Moravě „Dojížďková vzdálenost“)
(25 %);
s dojížďkovou vzdáleností nad 21-50km (45%) více než 100km
50 km (58 %);
(33%)
přijíždějící automobilem (58 %), Automobilem (73 %), vlakem
vlakem/autobusem (28 %);
(15 %), na kole (8 %),
autobusem (4 %)
s rodinou (33-43 %), s partnerem S partnerem či přáteli (68 %),
(21-50 %)
s malými dětmi (11 %), staršími
dětmi (11 %), sami (10 %)
pobývající zde více než potřetí V regionu vícekrát (76 %),
(50 %);
poprvé (22 %), podruhé (2 %)
Týdenní pobyty (45 – 89%)
Jednodenní pobyt (48 %), 3-7
denní (25 %), víkendový (21 %),
vícedenní (6 %)

Převažují
návštěvníci
jednodenní, bez noclehu. V údolí
Lomné převažují návštěvníci
vícedenní
Převažuje relaxace a poznání
Cykloturistika
turistika (43%)

Nesledovaná oblast

Data dle průzkumu potřeb a
zájmu o Těšínské Beskydy

a

sakrální Relaxace v přírodě (57 %),
aktivní dovolená (45 %),
návštěva příbuzných (22 %),
poznání kulturních atraktivit (17
%), služební cesta (5 %)
nevyužívající služeb cestovní 96 % nevyužilo služeb CK či
kanceláře nebo agentury (90 %). agentur

Data dle Marketingového
výzkumu na Jablunkovsku
Muž 53%, žena 47%
27 – 59let (62%), 15-26let
(26%)
Nesledovaná
oblast
(více
viz.Dojížďková vzdálenost)
21 – 60km(35%), 100km a více
(32%)
Automobil (58%), vlakem (30%)

Nesledovaná oblast

Nesledovaná oblast
Jednodenní návštěvníci (42%).
3-6nocí (31%)

Pěší turistika (62%), návštěva
příbuzných a známých (24%)
poznání (23%)

Nesledovaná oblast

Typ
ubytování

Nejčastěji
tábořiště

penzion

nebo

Informační
zdroje

Nesledováno

Osobní
zkušenosti
(45%),
reference příbuzných a známých
(54-60%), internet (29%)

Hodnocení
úrovně
služeb

Nesledováno

Co chybí

Nesledováno

Celkově vyznívá hodnocení
pozitivně s výjimkou dopravní
dostupnosti veřejnou dopravou,
možností kulturního vyžití a
atrakcí pro děti. Dobře je
hodnocena úroveň personálu,
stravovací a ubytovací služby
Atrakce
pro
děti
(20%),
možnosti
kulturního
vyžití
(20%) dostupnost veřejnou
dopravou

14% vlastní ubytování (chata či
chalupa), 12% u známých či
příbuzných, 18% hromadné
ubytovací zařízení
Převážně od příbuzných či
známých a na základě osobních
zkušeností z dřívější návštěvy.
Skoro vůbec nejsou využívány
informace CK
Hodnocení vyznívá pozitivně u
ubytovacích a stravovacích
služeb a služeb pro cyklisty.
Negativně
jsou
hodnoceny
služby pro motoristy, úroveň
personálu v cestovním ruchu a
péče o čistotu a pořádek.
Lepší silnice, více atrakcí pro
děti, informovanost.

U příbuzných a známých (15%),
Privát, turistická nebo chata
(10%), pension (9%)
Dřívější
návštěva
(49%),
informace od příbuzných nebo
známých (39%), internet (35%)

Nelépe
jsou
hodnoceny
ubytovací a stravovací služby a
turistické trasy. Nejhůře –
atrakce pro děti, další sportovní
aktivity, možnosti kulturního
vyžití
Aquapark, wellness
atrakce pro děti

zařízení,
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4. Analýza využitelných operačních programů
4.1 Struktura operačních programů v České republice
Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí se zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí
a zdraví obyvatel, což je základní předpoklad udržitelného rozvoje a atraktivního a
konkurenceschopného státu a jeho regionů. Operační program Životní prostředí vychází
z Národního rozvojového plánu pro období 2007 – 2013 (priorita Ochrana a zlepšení
kvality životního prostředí, prioritní osa Životní prostředí a dostupnost) a z Národního
strategického referenčního rámce ČR 2007 – 2013 (priorita Životní prostředí a
dostupnost dopravy) a realizuje strategický cíl Atraktivní prostředí Národního
strategického referenčního rámce. Program bude spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo
životního prostředí.
Operační program doprava
Operační program Doprava je zaměřen na realizaci strategických cílů Národního
rozvojového plánu v oblasti dopravy a cílů Dopravní politiky ČR. Bude se týkat priorit
evropského a nadregionálního, ale také regionálního významu v rámci Regionálních
operačních programů. Realizace cílů bude probíhat v souladu se zásadami udržitelného
rozvoje. Program bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem programu Ministerstvo dopravy.
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto
programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR
prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního vzdělávání. Řídícím
orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Operační program výzkum a vývoj pro inovace
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pomáhá k posílení růstu
konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Globálním cílem je
podpora výzkumu a vývoje v ČR tak, aby zajišťovaly růst, konkurenceschopnost a
tvorbu pracovních míst v regionech. Specifickými cíli je posílení výzkumu a vývoje v
regionech, efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení vzdělávacích kapacit
na vysokých školách. Program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je prostředek pro získání podpory z
Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem je
zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru top deseti zemí
EU. Tak je zajištěna realizace strategických cílů Otevřená, flexibilní a soudržná
společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika Národního rozvojového plánu 2007
– 2013. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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Operační program podnikání a inovace
Operační program Podnikání a inovace podporuje realizaci politiky hospodářské a
sociální soudržnosti v průmyslu a je nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a
středního podnikání na období 2007 – 2013. V rámci cíle Konvergence se bude
vztahovat na území ČR mimo hl. m. Prahy a bude spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Program realizuje strategický cíl Konkurenceschopná česká
ekonomika Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013. Jeho globálním cílem je
zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblížení výkonnosti sektoru
průmyslu a služeb úrovni hlavních průmyslových zemí Evropy. Řídícím orgánem je
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Integrovaný operační program
Integrovaný operační program doplňuje operační a regionální operační programy.
Definuje intervence v oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační
společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné správy a vytváří jednotný přístup těchto
intervencí pro posílení atraktivnosti, konkurenceschopnosti a kvality života ve
venkovských a městských regionech ČR. Program je spolufinancován ze zdrojů
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je prostředkem k realizaci
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Moravskoslezsko spadá pod
cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem
programu je zrychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Specifickým cílem je zvýšení dopravní dostupnosti s ohledem na ochranu životního
prostředí, zlepšení veřejných služeb, podpora podnikání a rozvoje cestovního ruchu,
zkvalitnění prostředí měst a podpora komplexního rozvoje regionu.
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika
vzniká na základě společných aktivit české a slovenské strany. Spadá pod cíl 3 –
Evropská územní spolupráce, spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Na české straně se
týká Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Globálním cílem programu
je podpora komplexního rozvoje příhraničních regionů. Specifickým cílem je posílení
přeshraniční spolupráce institucí a obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti
přeshraničního regionu, budování přeshraniční dopravní a technické infrastruktury a
rozvoj cestovního ruchu.
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko na období 2007 –
2013. Bude součástí cíle 3 – Evropská územní spolupráce, spolufinancován bude z
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro
místní rozvoj. Globálním cílem programu je podpora hospodářské a sociální integrace a
posílení rozvojového potenciálu příhraničních regionů. Specifickým cílem je rozvoj
podnikání, zvýšení dopravní dostupnosti a rozvoj spolupráce místních komunit.
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4.2 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY
Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura a dostupnost
Oblasti podpory:
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu
Oblasti podpory:
2.1 Infrastruktura veřejných služeb
2.2 Rozvoj cestovního ruchu
2.3 Podpora využívání brownfields
2.4 Marketing regionu
Prioritní osa 3: Rozvoj měst
Oblast podpory:
3.1 Rozvojové póly regionu
3.2 Subregionální centra
Prioritní osa 4 Rozvoj venkova
Oblast podpory:
4.1 Rozvoj venkova

PRIORITNÍ OSA 1 – REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURA A DOSTUPNOST
Oblast podpory – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Dílčí oblast 1.1.2
Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava
Budou podporována, mimo jiné, opatření na silnicích I., II. a III. třídy a na místních
komunikacích, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (komunikace
pro pěší, bezpečné přechody pro chodce apod.). Pro zvýšení atraktivity cyklistické
dopravy jako ekologické alternativy individuální silniční dopravy bude podporováno
budování cyklistických stezek umožňujících bezpečnou cestu do školy, zaměstnání nebo
za zábavou. V této dílčí oblasti podpory jsou podporovány cyklotrasy a cyklostezky s
primární vazbou na zvýšení bezpečnosti dopravy a na Koncepci rozvoje cyklistické
dopravy na území Moravskoslezského kraje.
Podporovány budou následující aktivity:
• opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
(„bezpečné“ přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ostrůvky uprostřed
silnice, reflexní 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.
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•
•

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

Vhodným příjemcem podpory budou v této dílčí oblasti:
• Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
• obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
Přímá pomoc:
Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 92,5 % způsobilých výdajů
Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč

PRIORITNÍ OSA 2 - PODPORA PROSPERITY REGIONU
Hlavními cíli prioritní osy „Podpora prosperity regionu“ v rámci rozvoje cestovního
ruchu je zvýšit prosperitu regionu zlepšením veřejných služeb, vytvářením
příhodných podmínek pro podnikání, podporou a rozvojem cestovního ruchu a
marketingovými aktivitami Moravskoslezského kraje, a podnítit tak vytváření nových
pracovních míst, jež přispějí ke snížení nezaměstnanosti. A to prostřednictvím
modernizace a budováním vhodné infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a tím i
zabezpečením kvalitativně i kvantitativně vyšší úrovně turistických atrakcí, služeb a
doprovodné infrastruktury.
Oblast podpory – Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast 2.1.2
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
V oblasti infrastruktury pro vzdělávání bude podporována modernizace vybavení škol a
školských zařízení tak, aby vše odpovídalo požadavkům vzdělávání pro 21. století.
Rovněž bude podporována komunitní role škol a školských zařízení a vybavení těchto
zařízení pro aktivní využívání volného času. Současně budou vytvářeny podmínky,
zejména na středních školách, pro přípravu pracovníků pro nová strategická odvětví
(včetně dalšího vzdělávání pro dospělé zájemce). Záměrem je vytvořit takovou nabídku
kvalitních pracovníků s požadovanou kvalifikací v těchto oborech, která odpovídá nejen
současné poptávce, ale zároveň iniciuje růst této poptávky v budoucnu. To by se mělo
projevit v přílivu špičkových firem z těchto odvětví do našeho regionu. Realizace
podpory bude navazovat na aktuální Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací
soustavy Moravskoslezského kraje.
Podporovány budou následující aktivity:
Podporovány budou investiční projekty v základním, středním, vyšším odborném
školství, včetně základních uměleckých škol a jazykových škol a ve školských zařízeních
se zaměřením zejména na:
• modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na
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•
•

•
•

•

požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům
zaměstnavatelů na trhu práce;
modernizaci vybavení školských zařízení;
rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavba nových objektů nutné pro
modernizaci výuky a to pouze v rozsahu odpovídajícím této modernizaci (např.
rekonstrukce třídy na novou učebnu s modernizovaným vybavením nebo
výstavba nové učebny s novým vybavením apod., tzn. nejedná se o rekonstrukci
objektu jako celku)
podporu komunitní role škol (učebny a vybavení pro další vzdělávání, zázemí pro
poskytování komunitních služeb;
podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských
zařízeních (např. modernizace sportovišť u škol a školských zařízení,
modernizace vybavení klubů pro zájmové vzdělávání, modernizace vybavení
informačních center mládeže)
zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních,
středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních s možností využití
pro celoživotní učení.

V oblasti přípravy pracovníků pro strategická a tradiční odvětví (zejména strojírenství,
dřevařský průmysl, informatika a automatizace, informační a komunikační technologie)
ekonomiky kraje bude podpora poskytována školám a školským zařízením na:
• vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro klíčové obory MS
kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci stávající sítě škol, tak při vybraných
centrech celoživotního vzdělávání. Bude podporována obnova kapacit a
materiálního vybavení škol a školských zařízení a zařízení pro aktivní využívání
volného času dětí a mládeže, která jsou ve správě obcí, kraje i neziskových
organizací, občanských iniciativ a podobně, které pomáhají řešit specifické místní
a regionální problémy v oblasti vzdělávání a aktivního využití volného času

Vhodným příjemcem podpory budou v této dílčí oblasti:
Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
Přímá pomoc:
Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 92,5% způsobilých výdajů

Oblast podpory - Rozvoj cestovního ruchu
Dílčí oblast 2.2.1
Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a
atraktivit cestovního ruchu
Podporovány budou infrastrukturní projekty cestovního ruchu, jejichž cílem je zvýšení
atraktivity regionu. U těchto projektů bude podporováno zaměření na cílovou skupinu
rodin s dětmi a na přilákání tuzemských i zahraničních turistů, kteří stráví na území
regionu více než jeden den. Bude podporována revitalizace a zpřístupnění kulturních,
technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako
atraktivit
cestovního ruchu. U vybraných objektů i opatření vedoucí k jejich zapsání na seznam
UNESCO. Dále bude podporována realizace nových a rozvoj stávajících objektů / center
/ atraktivit zvyšujících atraktivitu regionu (návštěvnická centra, turistické „rekreačně27
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zábavní“ a sportovní areály, apod.). Podpora bude dále směřována do oblasti
modernizace a rozvoje areálů zimních sportů, které mají předpoklady k celoročnímu
využití, a to s ohledem na jejich koncepční rozvoj a s důrazem na možnost jejich
vzájemného propojování. Podporovány budou rovněž projekty doprovodné
infrastruktury, zpravidla jako součást komplexních projektů rozvoje infrastruktury
cestovního ruchu.
Podporovány budou následující aktivity:
• Revitalizace a zpřístupnění kulturních památek, technických zajímavostí,
industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako 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, sociální zařízení apod.).
• Dosažení zápisu do seznamu UNESCO u dílčích památek, uvedených v
Indikativním seznamu kulturních statků ČR pro zápis do UNESCO na období 2007
až 2018 (s výjimkou národních kulturních památek uvedených na seznamu
památek podporovaných z Integrovaného operačního programu a národních
kulturních památek ve vlastnictví státu)
• 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 Beskydech 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 ).
Vhodným příjemcem podpory budou v této dílčí oblasti:
• Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
• obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• podniky
Přímá pomoc:
Až 92,5% způsobilých výdajů
U projektů, které zakládají veřejnou podporu, max 40%
Minimální velikost způsobilých výdajů projektu je 2 mil. Kč.
Alokace pro dílčí oblast je určována vždy pro aktuální výzvu.
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Dílčí oblast 2.2.2
Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Podporována bude rekonstrukce a vybavení ubytovacích zařízení na zařízení vyšší
kvality a výstavba nových ubytovacích zařízení včetně, nebo ve vazbě na další
vybavenost a atraktivnost zařízení, místa nebo okolního regionu.
Podporované aktivity:
• Zvýšení kvality ubytování
• Výstavba, rozšíření kapacity a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby
cestovního ruchu
• navýšení kapacity stravovacích prostor včetně kuchyně
• Zvýšení kvality doprovodných služeb
• modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení
• úschovny a půjčovny lyží a kol
• vybavení pro základní servis (kol a lyží, uzamykatelné boxy na kola apod.)
• parkovací plochy, příjezdové komunikace
• vzdělávání personálu (zaměstnanců)
Vhodným příjemcem podpory budou v této dílčí oblasti:
• obce, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• podniky
Přímá pomoc:
Až 92,5% způsobilých výdajů
U projektů, které zakládají veřejnou podporu, max 40%
Minimální velikost způsobilých výdajů projektu je 2 mil. Kč.
Alokace pro dílčí oblast je určována vždy pro aktuální výzvu.

Dílčí oblast 2.2.3
Zvýšení kvality turistických informačních center
Podporován bude rozvoj turistických informačních center, směřující ke zvyšování
kvality jejich služeb. Podporován bude rovněž vznik nových turistických informačních
center, především v příhraničních částech kraje. Důraz je zároveň kladen na zapojení
do celokrajského rezervačního a informačního systému a certifikaci infocentra dle
standardů a metodiky České centrály cestovního ruchu.
Podporovány budou aktivity:
• Modernizace vybavení (včetně IT)
• Vzdělávání zaměstnanců
• Rekonstrukce prostor, příp. pořízení nemovitosti
• Vybavení a zařízení pro systémy veřejného informování turistů (světelné
panely, obrazovky, web kamery)
• Náklady na základní propagaci (zhotovení letáků o nabídce služeb turistického
informačního centra) do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
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Vhodným příjemcem podpory budou:
• obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• malé a střední podniky
Přímá pomoc:
Až 92,5% způsobilých výdajů
Minimální velikost způsobilých výdajů projektu je 200 000 Kč.

Dílčí oblast 2.2.4
Organizace a kooperace v cestovním ruchu
Tato dílčí oblast podpory je zaměřena na dvě oblasti aktivit. První oblastí je podpora
organizace destinačního managementu v aktivitách, které jsou společné celému
turistickému regionu Severní Moravy a Slezska. Druhou oblastí, na kterou je tato dílčí
oblast podpory zaměřena, jsou společné a koordinované aktivity sdružení na bázi
partnerství soukromého a veřejného sektoru, která vznikají a realizují aktivity v
turistických oblastech, definovaných v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu
v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska. Podporované projekty musí mít
prokazatelně úplný nebo převažující územní vliv na region Moravskoslezsko.
Podporované aktivity:
• Podpora organizace destinačního managementu kraje - tj. podpora
instituce/institucí, které budou koordinovat aktivity jednotlivých
turistických oblastí, koordinace, podpora a realizace prezentačních a
propagačních aktivit turistického regionu Severní Moravy a Slezska
•
vybavení pro činnost organizace destinačního managementu
• vytváření nových partnerství v cestovním ruchu
• statistická šetření spokojenosti návštěvníků kraje
• zpracování a aktualizace marketingových a odborných studií na podporu
rozvoje cestovního ruchu
•
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
Podpora koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech (dle
Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy
a Slezska)
• 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
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•
•

vytváření nových širokých partnerství (sdružení cestovního ruchu) a jejich
propagace
vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu

Vhodným příjemcem podpory budou:
• obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• zájmová sdružení právnických osob zřízená pouze k poskytování služeb
v oblasti regionálního rozvoje
• Moravskoslezský kraj a organizace jím založené a zřízené
Přímá pomoc:
Až 92,5% způsobilých výdajů
U projektů, které zakládají veřejnou podporu, max 40%
Minimální velikost způsobilých výdajů projektu je 2 mil. Kč.
Alokace pro dílčí oblast je určována vždy pro aktuální výzvu.

Oblast podpory - Podpora využívání brownfields
Brownfields jsou dříve zastavěná území, která jsou v současné době nedostatečně
využitá či opuštěná, přičemž mohou být i kontaminovaná. Mezi typické znaky
brownfieldu patří:
a) jedná se o nemovitosti (pozemky nebo stavby);
b) tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec nebo z různých důvodů nedostatečně;
c) představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, příp. sociální riziko pro své
okolí;
d) u nedostatečně využívaných pozemků/staveb je třeba jejich ekonomickou hodnotu
zvýšit změnou využitelnosti / rekonstrukcí.
Brownfield je nemovitost /pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo
nedostatečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminována. Vzniká jako
pozůstatek
průmyslových,
těžebních,
zemědělských,armádních,
rezidenčních,
dopravních či jiných aktivit nebo občanské vybavenosti.
Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich
původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.
Podporované aktivity:
Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným
budoucím využitím pro:
• veřejné služby
• veřejná prostranství
• obchod, služby
• Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů.
• Podpora majetkoprávního řešení lokalit.
• Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků.
• Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou
ekologickou zátěž, která spadá do působnosti OPŽP. O závažnosti zátěže bude
rozhodovat MŽP na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením
žádosti o financování z ROP.
31

Management mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska
Marketingový výzkum a analýza relevantních dotačních zdrojů

•
•
•
•

Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území
na hranici pozemku.
Regenerace objektů – pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech
Aktualizace a rozvoj databáze brownfields
Partnerství pro sladění zájmů veřejných a privátních subjektů, které jsou v
procesu regenerace a revitalizace zapojeny

Přímá pomoc:
Maximálně 92,5% způsobilých výdajů
Minimální velikost celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč

PRIORITNÍ OSA 3 – ROZVOJ MĚST
3.2 Subregionální centra
Podpora je zaměřena na posílení menších měst s 5 – 50 tisíci obyvatel. Podpora měst
sleduje některá z tato hlavních témat evropské politiky pro rozvoj měst:
1) Přitažlivá města
2) Sociální integrace
3) Správa věcí veřejných - „smart governance“
Cílem podpory je zatraktivnit města pro podnikání, bydlení i trávení volného času.
Zlepšení fyzického stavu a vzhledu veřejných prostranství a budov s jejich vybavením v
centrech měst, ale i na sídlištích přispěje k vyšší atraktivitě měst pro rozvoj
ekonomických aktivit. Historická centra měst jsou památkově chráněna, což přináší
bariéry při jejich využití pro podnikání i bydlení. Na druhé straně rekonstruovaná
historická centra jsou lákadlem pro návštěvníky měst i jejich obyvatele.
Podporované aktivity:
Přitažlivá města
• 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 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 území).
• Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního, sportovního a
volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života.
• Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst
Infrastruktura pro vzdělávání

podpory 2.1.1 a 4.1. Zejména se jedná o následující aktivity:
• Modernizace vybavení škol a školských zařízení (všechny školy a školská zařízení
dle zákona 561/2004 Sb.),
• Výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních
opatření ke snížení tepelné ztráty)
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Modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním
výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do
výuky
Podpora komunitní role mateřských a základních škol (vybavení pro další
vzdělávání, poskytování komunitních služeb)
Modernizace jídelen ve školách
Podpora komunitní role škol a aktivního využívání volného času dětí a mládeže,
Vzdělávání personálu a tvorba vzdělávacích programů,
Zavádění ICT do výuky,
Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

Infrastruktura sociálních služeb
• výstavba, 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 pro staré občany, 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,
• Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, kdy je
příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně - právní ochrany dětí,
• Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných
příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace),
• Provozní náklady při zahájení provozu zařízení sociálních služeb, max. na dobu 1
roku,
• Vzdělávání personálu související se změnou charakteru poskytovaných služeb
nebo zaváděním nových služeb

4.3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko
V rámci tohoto dotačního titulu bude důraz kladen na posílení dostupnosti a zlepšení
kvality životního prostředí, rozvoj podnikatelského prostředí (podpora navazování
spolupráce mezi výzkumnými a vývojovými institucemi a posilování inovačního
potenciálu), rozvoj cestovního ruchu (atraktivit cestovního ruchu, podpora jejich
propagace, zlepšení nabídky produktů cestovního ruchu), na podporu vzdělávání a
celoživotního učení a přeshraniční spolupráci mezi místními komunitami a institucemi
na obou stranách hranice (tvoření nových sítí a struktur) a na snižování migrace
obyvatelstva z příhraničního území podporováním procesů vytvářejících nové pracovní
příležitosti.
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Program se skládá s následujících prioritních os a oblastí podpory:
Prioritní osa I:
Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
Oblasti podpory:
1.1 Posilování dopravní dostupnosti
1.2 Ochrana životního prostředí
1.3 Prevence rizik

Prioritní osa II
Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
Prioritní osa III
Podpora spolupráce místních společenství
Oblasti podpory:
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit podpora společných
kulturních a společenských projektů (živá kultura, výstavy, volnočasové aktivity,
společné akce pro obyvatele v pohraničí, obnova tradic)
3.3 Fond mikroprojektů
PRIORITNÍ OSA II
ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
CESTOVNÍHO RUCHU

A

Oblast podpory
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
V rámci této oblasti jsou podporovány následující aktivity:
•

ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic,
ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění,
historických
urbanistických a technických komplexů, turistických stezek a tras, cyklistických
stezek a tras, hippostezek a hippotras, další doprovodné infrastruktury CR a
další zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity

•

podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných
objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost
turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů
cestovního ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního
dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a
využívání ICT v CR, rozvoj informačních a navigačních systémů v CR, podpora
destinačního managementu).

Vhodnými žadateli jsou:
• Územní samosprávné celky na všech úrovních
• Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem
poskytování veřejných služeb
• Nestátní neziskové organizace
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•
•
•
•

Hospodářské komory
Vysoké školy, jiné vzdělávací a výzkumné instituce
Jiné organizace neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a církevní
instituce)
Euroregiony

4.4. Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika
Prioritní osa I
Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoj
přeshraničního regionu a spolupráce
Oblasti podpory:
1.1 Kulturní rozvoj a zachovaní tradic
1.2 Spolupráce a síťování
1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost
1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí
1.5 Rozvoj přeshraničního turismu
1.6 Fond mikroprojektů

Prioritní osa II
Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí
2.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny
2.3 Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí

PRIORITNÍ OSA I
PODPORA SOCIOKULTURNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJ
PŘESHRANIČNÍHO REGIONU A SPOLUPRÁCE
Podporovány jsou následující aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora rozvoje kooperačních sítí veřejnosprávních, hospodářských a
občanských aktérů, které se budou zabývat individuálními tematickými
aktivitami v podporovaných oblastech
rozvoj společných systémů vzdělávání
rozvoj společných systémů trhu práce a sociálních služeb
rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými
institucemi
podpora rozvoje přeshraničních průmyslových klastrů
investice do přeshraniční infrastruktury turizmu
organizování společných přeshraničních akcí v oblasti turizmu a kultury
podpora vytváření společných produktů kultury, turizmu a tradičních řemesel

Vhodným žadatelem v rámci této Prioritní osy jsou:
• veřejná správa
• subjekty neziskového charakteru
• hospodářské a agrární komory
• zájmová sdružení právnických osob založené nepodnikatelskými subjekty
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PRIORITNÍ OSA II
ROZVOJ DOSTUPNOSTI PŘESHRANIČNÍHO ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podporovány jsou následující aktivity:
• budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu s
přeshraničním efektem;
• rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy;
•
budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů,
obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality
• podpora rozvoje digitálního obsahu;
• rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami;
• tvorba užitečného digitálního obsahu v českém a slovenském jazyce a zavádění
přeshraničních e-služeb.

Vhodným žadatelem v rámci této Prioritní osy jsou:
• veřejná správa
• subjekty neziskového charakteru
• hospodářské a zemědělské komory
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5. Závěr

Marketingový výzkum turismu v mikroregionu sdružení Jablunkovska v oblasti
cestovního ruchu tvoří spolu s analýzou relevantních dotačních možností základ pro
další rozvoj Jablunkovska v segmentu cestovního ruchu.

Následnou syntézou s další části projektu „Management mikroregionu Sdružení obcí
Jablunkovska“ – Redefinice rozvojových aktivit dle schváleného strategického plánu se
ocitáme ve výhodné výchozí pozici pro další koordinovaný rozvoj tohoto mikroregionu.

Využití této výchozí pozice je však úkol pro profesionální regionální management,
který by měl být orientován především na řadu aktivit souvisejících s celkovým
rozvojem mikroregionu a zvyšujících jeho přitažlivost, a který bude pracovat na
principech institucionalizované či
volnější
spolupráce regionálních aktérů. Tato
spolupráce
umožní prosazení rozvojových konceptů,
a bude generovat nové
projektové myšlenky a vytvářet úspěšnou pozici „podnikajícího regionu“ a jeho
produktů v meziregionální konkurenci.

37

