
 

Zápis  
z jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch  

v rámci  
Regionální stálé konference Pardubického kraje 

 

Jednání se uskutečnilo dne 11. 11. 2019 od 10:00 do 11:15 hod. v zasedací místnosti 2411 

Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Jednáním provázela Ing. Irena Lněničková, vedoucí oddělení sportu a cestovního ruchu KrÚ 

Pardubického kraje a program byl následující: 

 

1. Krajské dotační programy v oblasti ČR na rok 2020 - Bc. Jetmarová, KrÚ Pk 

2. Národní dotační tituly v oblasti cestovního ruchu - informace o výzvách na rok 2020 – 

Ing. Birkáš, MMR 

3. Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, včetně 

jejích pracovních skupin - Mgr. Smejkal, Odbor rozvoje KrÚ Pk 

4. Různé – potřeby v území a diskuse 

 

1. Program zahájila Bc. Alexandra Jetmarová, zástupkyně Oddělení sportu a cestovního 

ruchu KrÚ Pardubického kraje, s prezentací na téma „Krajské dotační programy v oblasti 

ČR na rok 2020, na kterou navázala Ing. Štěpánka Makarová, zástupkyně Oddělení 

rozvoje KrÚ Pardubického kraje, s informacemi o projektu Hřebenovka. V rámci projektu 

bylo před pár dny slavnostně předáno nové značení, navíc se podařilo vytvořit virtuální 

prohlídky pro Česko-polskou Hřebenovku – východní část, které naleznete zde: 

http://www.hrebenovka.cz/redakce/rs/hrebenovka/virtual_pardubice/index.html 

2. Dalším bodem programu byl příspěvek zástupce MMR Ing. Romana Birkáše „Národní 

dotační tituly v oblasti cestovního ruchu - informace o výzvách na rok 2020“. Ing. Birkáš 

upozornil na nové podmínky čerpání v rámci Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

vyhlášené dne 5. 11. 2019 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 

z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram: Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Během následujících cca dvou 

týdnů by dle jeho informací měla být vyhlášena také Výzva pro oblast marketingu. Dále 

upozornil na problematiku veřejné podpory v rámci čerpání podpory v oblasti cestovního 

ruchu v režimu de minimis. Dochází k situacím, kdy překročení limitu pro podporu de 

minimis znemožní poskytnutí dotace v plné požadované výši a předkládaný projekt je pak 

pro žadatele o dotaci nemožné realizovat. Ing. Birkáš také informoval o plánovaných 

seminářích k národním dotačním titulům, které se budou konat 12. 12. 2019 v Olomouci 

a 18. 12. 2019 v prostorách MMR.  

http://www.hrebenovka.cz/redakce/rs/hrebenovka/virtual_pardubice/index.html


 

3. V následující prezentaci představil Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí Oddělení regionálního 

rozvoje KrÚ Pardubického kraje, nové programovací období 2021+. Upozornil na riziko 

nižšího spolufinancování, nově navrženého tematického zaměření podpory a aktuální vývoj 

v rámci vyjednávacího procesu. V této souvislosti požádal přítomné o připomínky a návrhy 

k připravovanému IROP 2021+ a dále o spolupráci při tvorbě dokumentu „Strategie rozvoje 

Pardubického kraje“, jehož pracovní verze analytické části by měla být připravena přibližně 

v únoru 2020. 

4. Posledním příspěvkem byla prezentace Martina Adámka, tajemníka výboru Asociace 

průvodců ČR, na téma „MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 2019“ a informace 

o plánovaném dalším ročníku pro rok 2020. Pan Adámek vyzdvihl především fakt, že do 

této akce jsou v rámci Pardubického kraje zapojena hned 3 města, Pardubice, Litomyšl 

a Choceň, což je v rámci České republiky vynikající výsledek.   

 

Závěry: 

1. Jednotliví členové do 14 dnů od zaslání tohoto zápisu zašlou Mgr. Miroslavu 

Smejkalovi, vedoucímu oddělení regionálního rozvoje, připomínky k zaslanému 

návrhům nových operačních programů (viz Příloha), a to na adresu 

miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz. 

2. Členové pracovní skupiny budou spolupracovat při přípravě dokumentu „Strategie 

rozvoje Pardubického kraje“. 

 

V Pardubicích 12. 11. 2019 
 
Zapsala: Mgr. Martina Vitková - sekretariát RSK Pk 
 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace „Krajské dotační programy v oblasti ČR na rok 2020“ - Bc. Jetmarová, KrÚ Pk 

3. Prezentace „Národní dotační tituly v oblasti cestovního ruchu - informace o výzvách na rok 

2020“ – Ing. Birkáš, MMR 

4. Prezentace „Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, 

včetně jejích pracovních skupin“ - Mgr. Smejkal, Odbor rozvoje KrÚ Pk 

5. Prezentace „MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 2019“ – Martin Adámek, tajemník výboru 

Asociace průvodců ČR 

 

6. IROP 2021+ 

 


