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1. Metodika pro aktualizaci č. 2. dokumentu „Integrovaný plán rozvoje území
Rožnovska“
Zpracování aktualizace č. 2. vychází především z potřeb smysluplného dočerpání finančních
prostředků alokovaných v rámci ROP SM v rámci prioritní osy 3. Cestovní ruch, oblasti podpory
3.3. Podnikatelská infrastruktura.
Vzhledem k účelu aktualizace, velikosti předpokládané alokace veřejných prostředků
(cca 20 milionů korun) a omezenému časovému harmonogramu pro doplňkové výzvy, bylo
k aktualizaci IPRÚ přistoupeno podle níže popsané metodiky, která vychází z již nastavených cílů
v původních základních dokumentech. Aktualizace IPRÚ si tak klade za cíl revizi, případně
úpravu aktivit IPRU a tím zlepšení ke směřování k základním vytyčeným cílům IPRÚ.
Metodika pro zpracování tohoto materiálu zahrnovala revize a shrnutí relevantních strategických
dokumentů týkajících se uvedené problematiky. Jednalo se zejména o následující dokumenty:


Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava



Prováděcí dokument ROP Střední Morava



Aktualizované znění Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje



Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko



Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska



Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska včetně aktualizace 07/2010 (IPRÚ)

Využití uvedených materiálů vytváří předpoklady pro zpřehlednění základních cílů v oblasti
cestovního ruchu v daném území, které bylo následně konfrontováno s veřejnou intervencí
v daném území v rámci programu ROP SM.
K tomuto účelu byly analyzovány jednotlivé výzvy umožňující předkládat projekty žadatelům
o veřejné prostředky na realizaci svých záměrů. Výsledkem je přehled o souladu mezi cíli
v daném území a kroky vedoucími k jejich naplňování.
V dalším kroku došlo k vyhodnocení stavu, do jaké míry jednotlivé výzvy naplnily očekávání
řídících orgánů ROP SM a ovlivnily situaci v daném území. Zde bylo možno postupovat pouze na
základě expertního přístupu, vzhledem ke krátké historii realizovaných projektů není možno
v době zpracování této aktualizace zcela objektivně posuzovat dopady podpořených projektů.
Kombinací výše uvedených tří faktorů (cíle, nástroje k dosažení cílů, reakce na tyto nástroje
a jejich výsledky) potom došlo k navržení aktivit, které dále posílí naplňování vytyčených cílů.

2. Vymezení a charakteristika území Rožnovska
Území Rožnovska je pro účely aktualizace vymezeno stejně jako v základních dokumentech
IPRÚ Rožnovsko a dokumentech ROP NUTS2 Střední Morava.
Mikroregion Rožnovsko se rozkládá na území 239 km 2, žije v něm 35 625 obyvatel a má
průměrnou hustotu zalidnění 149 obyvatel na km 2. Rožnovsko zaujímá asi 6 % rozlohy Zlínského
kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel leží uprostřed mezi ostatními správními obvody
Zlínského kraje.
Území mikroregionu se člení do devíti obcí (Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko – Solanec,
Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří), sídelních
jednotek je však mnohem více.
Správním centrem mikroregionu je město Rožnov pod Radhoštěm s osmnácti tisíci obyvateli.
Město má statut obce s rozšířenou působností.
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Druhým a zároveň relativně mladým, větším městem, které se nachází v regionu, je šestitisícové
Zubří, tvořící vstupní bránu na území sledované oblasti Rožnovska.

Obrázek 1 – Administrativní mapa mikroregionu Rožnovsko; Zdroj: ČSÚ Zlín

Převážná část obyvatel žije ve výše zmíněných dvou městech regionu, zbývajících zhruba 35 %
žije v 7 obcích obvodu.
Podrobná charakteristika mikroregionu z hlediska přírodních podmínek, dopravy, kultury,
turistických zajímavostí, apod. je uvedena v materiálu „Integrovaný plán rozvoje území pro oblast
Rožnovska“ (JVM-RPIC, spol. s r.o. 2007).

3. Východiska aktualizace IPRÚ Rožnovska
3.1. IPRÚ a jeho cíle
3.1.1. Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska
Cíle IPRÚ Rožnovska vycházejí z materiálu Integrovaná rozvojová strategie cestovního
ruchu oblasti Rožnovska, zpracované v r. 2007.
Na základě SWOT analýzy zde byla definována vize a strategické směry dalšího rozvoje. Pro
oblast podnikání se jednalo o následující:
Strategický směr I. IV. - Kvalitní služby cestovního ruchu


Rozvoj a standardizace kvality základních služeb cestovního ruchu.



Zvyšování profesní úrovně pracovníků v cestovním ruchu.



Metodická podpora a pomoc zájemcům o podnikání, včetně malých a středních
podnikatelů, v cestovním ruchu.



Vybudování orientačního značení atraktivit cestovního ruchu pro návštěvníky a turisty.

Strategický směr II. I. - Široká celoroční nabídka turistických aktivit


Aktivní podpora aktivit rozšiřujících nabídku na území mikroregionu.



Mapování příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu.



Mapování možností podpory privátních projektů.



Vytvoření fondu a nastavení pravidel podpory aktivit cestovního ruchu.
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Strategický směr III. I. – Kulturní centrum Valašska, poznávací a venkovská turistika


Zakládání a podpora festivalů.



Vytvoření místní programové nabídky kulturních a společenských akcí pořádaných na
území mikroregionu a zajištění pravidelné roční aktualizace.



Rozšiřování aktivit Valašského muzea i mimo jeho areál.



Poznávání tradic s využitím zkušeností a zavedeného postavení Valašského muzea
v přírodě.



Podpora agroturistiky jako potenciálu pro rozvoj okrajových obcí mikroregionu.

3.1.2. Integrovaný plán rozvoje území pro oblast Rožnovska
Na základní materiál popsaný v kap. 3.1.1. navázal dokument „Integrovaný plán rozvoje území
pro oblast Rožnovska“, který dále konkretizoval strategické směry rozvoje daného území
včetně aktivit, indikativních projektů, rozpočtu, apod. Byl zpracován v r. 2008 a do přípravy byly
zapojeny subjekty veřejné správy a podnikatelské subjekty z daného území.
Cílem tohoto materiálu bylo nastavit cíle a specifikovat aktivity pro jejich naplňování v rámci
strategických cílů a podporovatelných aktivit ROP NUTS2 Střední Morava v Prioritní ose 3 –
Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a oblast podpory 3.3
Podnikatelská infrastruktura a služby.
Uvedený materiál konkretizoval následující cíle a strategie pro řešení problémů:
Hlavní cíl IPRÚ Rožnovsko pro období 2007 - 2013:
Zlepšení atraktivnosti mikroregionu Rožnovsko pro účely cestovního ruchu zlepšením
jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace.
Specifické cíle pro jednotlivé prioritní osy a aktivity:
A. 1 Rozvoj ubytovacích kapacit odpovídající potřebám mikroregionu
A. 1. 1 Rekonstrukce/Výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu
A. 2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit sportovního
i nesportovního typu na území mikroregionu
A. 2. 1 Rekonstrukce/Výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a/nebo
interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu
A. 2. 2 Rekonstrukce/Výstavba sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity
B. 1 Pokrytí území mikroregionu jednotným navigačním systémem, sítí turistických cílů
a provázaných vycházkových okruhů.
B. 1. 1

Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního
systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území
mikroregionu

B. 2 Zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů cestovního ruchu
B. 2. 1

Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední
návazností na zařízení cestovního ruchu

C. 1 Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaného plánu
rozvoje území
C. 1. 1 Koordinační a administrativní aktivity koordinátora IPRÚ
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V rámci těchto prioritních os a aktivit byly v materiálu identifikovány aktivity potenciálně vhodné
pro realizaci podnikatelskými subjekty, případně v součinnosti podnikatelských subjektů
a subjektů veřejné správy. Tyto aktivity byly v rámci ROP NUTS2 Střední Morava zařazeny do
oblasti podpory 3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby.
Předpoklad zapojení privátního kapitálu byl definován především v těchto oblastech:


Modernizace, zatraktivnění a dobudování infrastruktury cestovního ruchu za účelem
zkvalitnění nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských aktivit.



Rozvoj a zvýšení kvality a atraktivnosti poskytovaných služeb včetně rozvoje netradičních
služeb v cestovním ruchu.



Zlepšení marketingu poskytovaných služeb.



Rozvoj lidských zdrojů.



Rozvoj spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru.

Do jednotlivých aktivit se zapojení privátního kapitálu projevilo následovně:
Aktivita A. 1. 1
Popis aktivity:

Rekonstrukce/Výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu

Aktivita zaměřena na rekonstrukci/výstavbu moderních ubytovacích zařízení kategorie – 3*
a výše. Důraz kladen také na zpřístupnění daných zařízení zdravotně postiženým návštěvníkům.
V rámci aktivity budou upřednostněny záměry týkající se řešení ubytovacích zařízení vyššího
kvalitativního typu. Pro posouzení daného zařízení, zda splňuje zařazení do daných kvalitativních
kategorií ubytovacích zařízení, bude využito metodiky Asociace hotelů a restaurací České
republiky.
Aktivita A. 2. 1

Rekonstrukce/Výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových
a/nebo interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu

Popis aktivity:
Aktivita zaměřena na rozvoj nabídky volnočasových aktivit návštěvníků mikroregionu, a to
s ohledem na sportovní i nesportovní aktivity exteriérového a interiérového typu. V rámci aktivity
budou připraveny investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří:
a) Nabídku letních aktivit. Zde jsou zahrnuty sportovně-naučné parky pro děti a další rozšíření
nabídky cestovního ruchu o sportoviště, nejrůznější dráhy a další netradiční disciplíny
sportovního i nesportovního typu.
b) Nabídku interiérových volnočasových aktivit návštěvníků mikroregionu. To znamená
investiční projekty, které řeší nedostatečnou kapacitní a kvalitativní stránku možností realizace
aktivit daného typu. Je zde také zahrnuto rozšiřování nabídky těchto aktivit v rámci
nabízených hotelových služeb stávajících zařízení a budování individuálních objektů
umožňujících realizaci volnočasových aktivit v případě nepříznivého počasí. To zahrnuje krytá
sportovní a relaxační centra, krytá sportoviště, galerie a jiná zařízení obdobného charakteru
otevřená široké návštěvnické veřejnosti.
Aktivita A. 2. 2
Rekonstrukce/Výstavba areálů určených pro zimní aktivity
Popis aktivity:
Aktivita zaměřena na rozvoj nabídky volnočasových aktivit návštěvníků mikroregionu. V rámci
aktivity budou připraveny investiční projekty, které řeší nedostatečnou kapacitní a kvalitativní
stránku možností realizace zimních sportů. Důraz bude kladen na plné využití potenciálu
stávajících zařízení. Jednotlivé dílčí aktivity zahrnují rekonstrukce a modernizace vleků, včetně
návazných aktivit, budování snow-parků, areály pro běžecké lyžování, zasněžovací systémy,
strojní vybavení pro údržbu sjezdovek a běžeckých tras.
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3.1.3. Regionální a nadregionální projekty s dopadem na IPRÚ
Do daného území zasahují vedle cílů v rámci IPRÚ i cíle a aktivity realizované na jiných úrovních,
často primárně nezaměřené do daného území, přesto s významným vlivem na dané území
a vysokým potenciálem synergie pro rozvoj daného území.
Mezi nejvýznamnější projekty tohoto druhu, které nebyly financovány z ROP NUTS2 Střední
Morava, prioritní osy 3 – Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
a oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby a mají potenciál ovlivnit cíle IPRÚ,
patří:


Vznik Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.



Vybudování Cyklostezky Rožnovská Bečva (spolupráce obcí v mikroregionu).



Projekty na budování infrastruktury v přirozených centrech mikroregionu (parkoviště,
zařízení pro sportovní a volnočasové aktivity, revitalizace center měst).



Projekty na zlepšování stavu krajiny a zeleně v daném území, zejména v přirozených
centrech.



Projekty na podporu ubytování a agroturistických zařízení menšího typu v rámci Programu
rozvoje venkova.



Měkké projekty pro rozvoj živé kultury v daném území (zpravidla přeshraniční spolupráce
se Slovenskem).

Všechny tyto projekty komplementárně přispívají k naplňování cílů Integrované rozvojové
strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska a IPRÚ Rožnovska a je nutné je zahrnout do
komplexních úvah při aktualizaci IPRÚ.

3.2. Aktualizace IPRÚ č. 1.
V 07/2010 byla provedena aktualizace dokumentu IPRÚ Rožnovsko s cílem dále zkvalitnit 2. vlnu
veřejných intervencí do daného území z ROP NUTS2 Střední Morava. Důvodem byla snaha
využít zkušeností z 1. vlny intervencí a nasměrovat finanční prostředky do oblastí, kde
nedochází, nebo nedostatečně dochází k naplňování vytyčených cílů v daném území
prostřednictvím dokumentu IPRÚ.
Závěry uvedené aktualizace lze shrnout následovně:
a) V dalším období je nutné se v daném území soustředit na návštěvnost, tj. na reálné využití
přírodního a kulturního potenciálu v návaznosti na již existující služby v daném území.


Veřejné intervence směřovat do oblastí aktivit, které mají potenciál zvýšit návštěvnost
území.



Návštěvnost podpořit destinačním managementem, jasnou marketingovou strategií
v území (nevycházet z izolovaných záměrů, koncentrace aktivit).



Lepší využití potenciálu území pro zvýšení návštěvnosti (lepší práce s návštěvníky
skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm, marketingově jasně vymezené nabídky – rybářství,
agroturistika, myslivost, rodiny s dětmi, turistika, cykloturistika, hipoturistika, kultura …).
b) Kvalita poskytovaných služeb a zavedení hodnocení kvality služeb.
c) Příliš se podporuje ubytování a zařízení na využití volného času, zatímco se opomíjí využití
potenciálu celého území pro cestovní ruch, dochází tak k přeceňování sportu v rámci
budovaných center na úkor incentivní turistiky, kulturní turistiky, venkovské turistiky (hipo,
myslivci, rybáři, rodiny s dětmi, senioři…).
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3.3. Naplnění cílů IPRÚ
3.3.1. Výzvy pro veřejné intervence
Pro veřejné intervence v daném území, vedoucí k naplnění cílů IPRÚ Rožnovsko, bylo celkem
vyhlášeno 8 výzev v rámci ROP NUTS2 Střední Morava. Pro podnikatelské subjekty se jednalo
o 3 výzvy v rámci opatření 3.3.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném
oblastí podpory 3.1, z toho jedna výzva po aktualizaci IPRÚ č. 1.
Přehled výzev je uveden v tab. 1.
Oblast
podpory

Číslo
výzvy

Termín
vyhlášení

Podporované aktivity

Dotace
na
projekt
(mil. Kč)

Výzvy pro podnikatelské subjekty
3.3.1.

06/2008

23. 4. 2008

Modernizace, výstavba, stavební úpravy nebo
rozšíření ubytovacích zařízení, včetně služeb, na
úroveň 3* a výše
Rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové
a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu

2 - 100

3.3.1.

15/2009

29. 9. 2009

Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího
kvalitativního typu
Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci
exteriérových a interiérových aktivit sportovního i
nesportovního typu
Rekonstrukce/výstavba sportovních areálů určených
primárně pro zimní aktivity

1 - 30 (40)

3.3.1.

21/2010

9. 8. 2010

Aktivita Dobudování existujících sportovních areálů
určených pro cestovní ruch v rámci cíle Zkvalitnění
a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových
aktivit sportovního i nesportovního typu na území
mikroregionu, preference projektů zaměřených na
návštěvnost

2-3

(po
aktualizaci
č. 1.)

Výzvy pro nepodnikatelské subjekty
3.1.1.

02/2007

17. 12. 2007

Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturněpoznávací formy cestovního ruchu, lázeňství
a výstavnictví včetně návazné infrastruktury
Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných
primárně pro cestovní ruch včetně návazné
infrastruktury
Vybudování jednotného systému turistických okruhů,
naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické
destinaci
Stavební úprava kulturní památky, technické památky
nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro
cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

1 - 100

3.1.1.

6/2008

23. 4. 2008

Rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové
a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu
Vybudování jednotného navigačního systému, sítě
turistických cílů a provázání vycházkových okruhů
Zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů cestovního
ruchu

1 - 100
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3.1.1.

15/2009

29. 9. 2009

Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci
exteriérových a interiérových aktivit sportovního i
nesportovního typu
Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a
jednotného navigačního systému s centrálním bodem
ve formě informačního centra na území mikroregionu
Budování přístupových komunikací a centrálních
parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení
cestovního ruchu

1 - 19,2
1 - 4,6
1 - 30

3.1.1.

21/2010

9. 8. 2010

Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů
v existujících areálech a zařízeních poskytující služby
jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní
ruch
Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo
turistiku na území mikroregionu a jejich značení
Budování a modernizace přístupových komunikací
k areálům, památkám a pamětihodnostem

1 - 20
(dle typu
projektu
i méně)

25/2011

20. 6. 2011

Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů
v existujících areálech a zařízeních poskytující služby
z oblasti cestovního ruchu

1 - 20

(po
aktualizaci
č. 1.)

3.1.1.
(po
aktualizaci
č. 1.)

Tab. 1 - Přehled a zaměření výzev ROP NUTS2 Střední Morava na území Rožnovska

3.3.2. Výsledky výzev pro veřejné intervence v kontextu cílů IPRÚ
Pro účely aktualizace IPRÚ byla provedena analýza schválených a neschválených projektů –
žádostí o veřejnou intervenci na realizaci projektů, v souladu s cíli IPRÚ v daném území.
Schválené projekty v rámci opatření 3.3.1. pro podnikatelské subjekty
Přehled schválených projektů je uveden v tab. 2. Za pozornost stojí, že investice nejsou
směřovány pouze do rozvoje ubytovacích kapacit, ale rovněž do oblasti zkvalitnění atraktivity
území, tedy oblasti, která je primárně spíše v gesci veřejné správy. Celkem bylo investováno
v 7 případech do ubytovacích kapacit a v 6 případech do atraktivit pro návštěvníky.
Rovněž je však potřeba upozornit na skutečnost, že po aktualizaci IPRÚ v 07/2010 došlo ke
schválení pouze jednoho projektu v této oblasti podpory a to bez výrazného akcentu na
navrhovaná opatření v rámci aktualizace IPRU.

Název projektu

Podoblast
podpory

Po
Stav
aktualizaci
(zjednodušeně)
IPRÚ

Převažující místo
realizace

Modernizace objektu č. p. 367 na
rodinný penzion *** včetně
restaurace a doprovodné
infrastruktury

12.3.3.1

NE

ukončen

Horní Bečva

Rožnovské pivní lázně

12.3.3.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Rekonstrukce ubytovacích
a sportovně relaxačních kapacit
hotelu DUO Horní Bečva

12.3.3.1

NE

ukončen

Horní Bečva
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Víceúčelová sportovní hala Rožnov
pod Radhoštěm

12.3.3.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Rekonstrukce rehabilitačního centra
Beskydského hotelu Relax

12.3.3.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Hotel Horal - inovativní ubytování,
wellness a sportovní centrum
v Rožnově

12.3.3.1

NE

v realizaci

Rožnov pod
Radhoštěm

Sport Hotel ORT ART

12.3.3.1

NE

v realizaci

Prostřední Bečva

Penzion Kněhyňka

12.3.3.1

NE

v realizaci

Prostřední Bečva

Mořské klimatické lázně a obnovení
lázeňské stezky

12.3.3.1

NE

v realizaci

Rožnov pod
Radhoštěm

Modernizace penzionu Bečva na
moderní bezbariérový hotel Garni 3*

12.3.3.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Modernizace Ski areálu Búřov ve
Valašské Bystřici

12.3.3.1

NE

ukončen

Valašská Bystřice

Wellness hotel ENERGETIK

12.3.3.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Dobudování Skiareálu RALIŠKA

12.3.3.1

ANO

v realizaci

Horní Bečva

Tab. 2 - Přehled schválených projektů pro podnikatelské subjekty

Neschválené projekty v rámci opatření 3.3.1. pro podnikatelské subjekty
Přehled schválených projektů je uveden v tab. 3. Za pozornost stojí, že odmítnuté projekty
představují ve velké míře investice do ubytování, případně do doplňkových zařízení menšího
významu u stávajících ubytovacích zařízení.
Jedná se o aktivity, které jsou zahrnuty v rámci IPRÚ jako žádoucí, současně však, nejsou
prioritou veřejné intervence. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi efektivní systém hodnocení
projektů v rámci ROP NUTS2 Střední Morava, který dokázal projekty tohoto typu vyřadit z veřejné
intervence.
Projekty předložené a neschválené po aktualizaci IPRÚ v 07/2010 ukazují na problém se
schopností dát obsah cílům vymezeným v rámci IPRÚ. Tento problém se dotýká především
lidského potenciálu v daném území a to jak na úrovni řízení IPRÚ v mikroregionu, tak na úrovní
realizátorů projektu (zkušenosti, inspirace, znalosti, vzdělání).

Název projektu

Podoblast
podpory

Po
Stav
Převažující
aktualizaci
(zjednodušeně) místo realizace
IPRÚ

Vybudování zasněžování a osvětlení
areálu Mečová

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

Hotel Zámeček Rožnov p. R.

12.3.3.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

CITY hotel Rožnov pod Radhoštěm

12.3.3.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Přestavba hotelu Energetik na
SANATORIUM SENIOR

12.3.3.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm
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Modernizace Skiareálu RALIŠKA

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

Malá rodinná farma s činností pro
rozptýlené bydlení a agroturistiku

12.3.3.1

NE

neschválen

Prostřední
Bečva

Relaxačně sportovní centrum hotelu
MESIT Horní Bečva

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

Vybudování zasněžování a osvětlení
areálu SKI Mečová na Horní Bečvě

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

City hotel

12.3.3.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Revitalizace bývalého hotelu Wolf na
sportovně-relaxační a regenerační
centrum AROMA

12.3.3.1

NE

stažen

Prostřední
Bečva

Modernizace ski areálu U Sachovy
studánky na Horní Bečvě

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

Zvýšení ubytovacího standardu
a vytvoření vzdělávací-sportovněrelaxační infrastruktury hotelu HIT

12.3.3.1

NE

neschválen

Horní Bečva

Rozšíření sportovně-relaxačního centra
Fittsport o nové služby - Bowling

12.3.3.1

ANO

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Rozšíření sportovně-relaxačního centra
Fittsport o nové služby - wellness

12.3.3.1

ANO

stažen

Rožnov pod
Radhoštěm

Modernizace ski areálu U Sachovy
studánky na Horní Bečvě

12.3.3.1

ANO

neschválen

Horní Bečva

Výstavba hřišť a další infrastruktury při
wellness hotel Energetik

12.3.3.1

ANO

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Tab. 3 - Přehled neschválených projektů pro podnikatelské subjekty

Schválené projekty v rámci opatření 3.1.1. pro nepodnikatelské subjekty
Přehled schválených projektů je uveden v tab. 4. Z uvedeného přehledu vyplývá, že základní cíle
IPRÚ byly postupně plněny a veřejné intervence pomohly zkvalitnit dané území. V tomto kontextu
bude důležité v budoucnu vyhodnotit dopady těchto projektů na dané území, zejména potom
dopady na cestovní ruch.
Z podrobnějšího zkoumání projektů vyplývá, že v daném území se jeví jako potřebné realizovat
některé cíle a aktivity z materiálu Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti
Rožnovska, které vzhledem ke svému charakteru nemohly být součástí IPRÚ ve vazbě na ROP
NUTS2 Střední Morava. Jedná se zejména o témata zaměřená na posílení lidských zdrojů,
management potenciálu cestovního ruchu v území apod.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o témata IPRÚ s vazbou na ROP NUTS2 Střední Morava, ale
jsou významná pro maximalizací dopadů intervencí z ROP NUTS2 Střední Morava, jsou v tomto
materiálu dále rovněž popsána. Bude tak zajištěna komplexnost pohledu na rozvoj cestovního
ruchu v mikroregionu a současně mohou tvořit inspiraci pro aktivity v daném území financované
v rámci jiných finančních zdrojů.
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Název projektu

Podoblast
podpory

Po
Stav
Převažující
aktualizaci
(zjednodušeně) místo realizace
IPRÚ

Rekonstrukce a modernizace koupaliště
Hutisko-Solanec

12.3.1.1

NE

ukončen

Hutisko-Solanec

Turistické značení mikroregionu Rožnovsko

12.3.1.1

NE

ukončen

Rožnov pod
Radhoštěm

Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě

12.3.1.1

NE

ukončen

Dolní Bečva

Sportovně - rekreační areál Valašská
Bystřice

12.3.1.1

NE

ukončen

Valašská
Bystřice

Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku
Vsetínskými vrchy

12.3.1.1

NE

ukončen

Valašská
Bystřice

Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R.

12.3.1.1

NE

v realizaci

Rožnov pod
Radhoštěm

Rekonstrukce víceúčelového hřiště, doplnění
inventáře dětského koutku

12.3.1.1

NE

ukončen

Prostřední
Bečva

Informační centrum v Rožnově pod
Radhoštěm

12.3.1.1

ANO

v realizaci

Rožnov pod
Radhoštěm

Rozšíření sportovně-rekreačních služeb
přehrady Horní Bečva

12.3.1.1

ANO

schválen

Horní Bečva

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci
Valašská Bystřice-Stavební úpravy místní
komunikace Búřov

12.3.1.1

ANO

v realizaci

Valašská
Bystřice

Rozšíření rekreačního areálu Prostřední
Bečva

12.3.1.1

ANO

schválen

Prostřední
Bečva

Rozšíření využití ploch u koupaliště HutiskoSolanec

12.3.1.1

ANO

schválen

Hutisko-Solanec

Rekreační bazén na koupališti v Rožnově
pod Radhoštěm

12.3.1.1

ANO

schválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Tab. 4 - Přehled schválených projektů pro nepodnikatelské subjekty

Neschválené projekty v rámci opatření 3.1.1. pro nepodnikatelské subjekty
Přehled neschválených projektů je uveden v tab. 5. Z přehledu vyplývá obdobný záměr jako
u neschválených projektů v rámci opatření 3.3.1.
Odmítnuté projekty představují ve velké míře snahu obcí posílit investice ve prospěch občanů,
bez většího významu pro cíle v oblasti cestovního ruchu. Jedná se o aktivity, které jsou zahrnuty
v rámci IPRÚ jako žádoucí, nikoliv však primárně pro volnočasové aktivity obyvatel a proto
současně nejsou prioritou veřejné intervence. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi efektivní
systém hodnocení projektů v rámci ROP NUTS2 Střední Morava, který dokázal projekty tohoto
typu vyřadit z veřejné intervence.
Předložené a neschválené projekty (obdobně jako schválené) však celkově opět ukazují na
problém se schopností dát obsah cílům vymezeným v rámci IPRÚ. Tento problém se dotýká
především lidského potenciálu v daném území a to jak na úrovni řízení IPRÚ v mikroregionu, tak
na úrovní realizátorů projektu (zkušenosti, inspirace, znalosti, vzdělání). Je evidentní nedostatek
zásadních idejí a vzájemné širší spolupráce v daném území se širšími dopady.
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Název projektu

Podoblast
podpory

Po
Stav
Převažující
aktualizaci
(zjednodušeně) místo realizace
IPRÚ

Turistické vycházkové okruhy - Valašská
Bystřice

12.3.1.1

NE

neschválen

Valašská
Bystřice

Rekonstrukce koupaliště Zubří

12.3.1.1

NE

neschválen

Zubří

Rekonstrukce koupaliště Vigantice

12.3.1.1

NE

neschválen

Vigantice

Rekonstrukce koupaliště v relaxačním areálu
Zubří

12.3.1.1

NE

neschválen

Zubří

Centrální parkoviště pro návštěvníky

12.3.1.1

NE

neschválen

Zubří

Regionální informační centrum Rožnov p. R.

12.3.1.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Valašské virtuální centrum

12.3.1.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Venkovní průplavový bazén Rožnov pod
Radhoštěm

12.3.1.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Rozšíření sportovně-rekreačního areálu
Bučiska - betonový skatepark

12.3.1.1

NE

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Multifunkční budova v Dolní Bečvě fitcentrum

12.3.1.1

NE

neschválen

Dolní Bečva

Valašskobystřický nultý kilometr - parkoviště
pro turisty

12.3.1.1

NE

neschválen

Valašská
Bystřice

Rekonstrukce koupaliště v relaxačním areálu
Zubří

12.3.1.1

ANO

neschválen

Zubří

Vybudování přístupových komunikací
a záchytného parkoviště sportovního areálu
Bučiska Rožnov p. R.

12.3.1.1

ANO

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Venkovní průplavový bazén Rožnov pod
Radhoštěm

12.3.1.1

ANO

neschválen

Rožnov pod
Radhoštěm

Dovybavení sportovního areálu v Dolní
Bečvě

12.3.1.1

ANO

neschválen

Dolní Bečva

Tab. 5 - Přehled neschválených projektů pro nepodnikatelské subjekty

4. Aktualizace IPRÚ Rožnovsko č. 2.
4.1. Stávající stav naplňování Strategie cestovního ruchu a IPRÚ Rožnovsko
Cílem materiálu je vyhodnotit význam, přínos a účinnost IPRÚ jakožto systémového nástroje pro
podporu rozvoje cestovního ruchu v dané, jasně geograficky vymezené lokalitě mikroregionu
Rožnovsko.
V souladu se stanovenou metodikou poskytly předchozí kapitoly podklady a doporučení pro
aktualizaci jak strategických, tak operačních dokumentů implementace IPRÚ Rožnovsko.
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Závěry lze shrnout následovně:


IPRÚ přispěl významnou měrou k odstranění slabých stránek regionu v podobě
nedostatečné ubytovací a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch.



Provedená aktualizace IPRÚ v 07/2010 přispěla k významné reflexi naplňování cílů IPRÚ,
kterou se však nepodařilo zcela realizovat v rámci jednotlivých výzev po této aktualizaci.



Pro dokončení naplnění cílů IPRÚ je nutné nalézt řešení, jak s dosavadními výsledky
v oblasti investic pracovat.



Proces naplňování IPRÚ veřejnými intervencemi v rámci ROP NUTS2 Střední Morava je
velmi efektivní, nástroje pro vyhodnocování předkládaných projektů do jednotlivých výzev
ROP jsou nastaveny tak, že dokáží selektovat projekty, které nemají potenciál přispívat
k naplňování cílů IPRÚ.

4.2. SWOT analýza před aktualizací IPRÚ Rožnovsko č. 2.
V této části, která je sumarizována ve formě SWOT jsou identifikovány nejzávažnější současné
problémy a potřeby území, tak jak byly identifikovány v kapitolách 2 - 3.
SWOT je zpracována pouze v kontextu cílů této aktualizace a vychází především z dosavadních
výsledků realizace IPRÚ ve vazbě na veřejné intervence z ROP NUTS2 Střední Morava.
Silné stránky

Slabé stránky

 Provedené smysluplné investice v území
v souladu se Strategií a IPRÚ.

 Realizované projekty jsou ryze investičního
charakteru (vyplývá z ROP).

 Potenciál území (přírodní, kulturní, v této
fázi dostatečný infrastrukturní) pro
destinační management, případně
návštěvnický management.

 Nejsou realizovány projekty na využití
potenciálu území a synergické využití
realizovaných investičních projektů z ROP
NUTS2 SM, tzv. projekty měkkého typu vyplývá z ROP. (potřeba těchto projektů je
zmíněna i v Aktualizaci IPRÚ 07/2010).

 Přirozená centra a atraktivity v území.

 Absence idejí v oblasti rozvoje cestovního
ruchu generovaných v daném území ze
strany místních subjektů veřejné
a podnikatelské sféry (cílům není dáván
obsah).
 Nízká ochota ke spolupráci a společným
projektům různých subjektů.
Příležitosti

Hrozby

 Zůstatkové finanční prostředky v rámci ROP
NUTS2 Střední Morava využitelné v daném
území.

 Nedostatek finančních prostředků, času
a nutné shody pro realizaci závěrů
aktualizace č. 2. IPRÚ.

Z výše uvedené analýzy lze identifikovat základní oblasti, na které je potřebné soustředit
pozornost v rámci aktualizace č. 2. IPRÚ Rožnovska:
1) V daném území jsou vytvořeny předpoklady pro konverzi potenciálu v oblasti cestovního ruchu
na ekonomicky přínosné odvětví „Cestovní ruch“. Existuje zde specifický potenciál posílený
investicemi v rámci ROP NUTS2 Střední Morava. Tento potenciál však není v dostatečné míře
využíván (existující „hardware není oživen“). Cíle v této oblasti byly nastaveny již v materiálu
Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska. Materiál IPRÚ
Rožnovska ve větší míře akcentoval investiční intervence v daném území (vzhledem
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k charakteru ROP NUTS2 SM), což se dnes projevuje nízkou schopností využít potenciál
území, včetně využití provedených investic na přeměnu do ekonomicky zajímavého odvětví
v podobě cestovního ruchu. Uvedené závěry nepřímo podpořila i aktualizace IPRÚ č. 1.
2) Dané území doposud nevyužilo svoji silnou stránku v oblasti přírodního bohatství a atraktivit
s dopadem do návštěvnosti. Jedná se zejména o vytváření infrastruktury pro marketingově
jasně definované návštěvnické pobídky v podobě:


infrastruktury pro myslivost, rybáře, milovníky koní, cyklisty,



organizování festivalů a soutěží na půdorysu kulturních a uměleckých zážitků,



infrastruktura pro rodiny s dětmi (značené vycházkové trasy, atraktivity v podobě zvířecích
parků, muzeí, pravěkých sídlišť, pohádkových zemí, funkce vodního světa apod.).

3) Potřeby území nelze uspokojit pouze z ROP NUTS2 SM, ale vzhledem k charakteru
potřebných aktivit, bude potřeba hledat i jiné finanční zdroje pro dosažení maximálního efektu
přirozeného a vytvořeného potenciálu v daném území.

4.3. Specifické cíle a návrh aktivit naplňujících cíle IPRÚ na základě zjištěného stavu

Hlavní cíl IPRÚ
Zlepšení atraktivnosti mikroregionu Rožnovsko pro účely cestovního ruchu zlepšením
jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace.
V rámci aktualizace dokumentu pro oblast podpory 3.3.1 – Podnikatelská infrastruktura
a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 v rámci ROP NUTS2 Střední Morava lze
pracovat s následujícími specifickými cíli, ke kterým jsou na základě závěrů předchozích kapitol
přiřazeny následující aktivity:
Specifický cíl A. 1: Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení
Aktivita:
V rámci uvedeného specifického cíle není v rámci aktualizace č.2. navrhována žádná aktivita.
Důvodem jsou především předchozí intervence ROP NUTS2 Střední Morava a omezené finanční
zdroje v rámci doplňkových výzev ROP NUTS2 Střední Morava.
V rámci aktualizace č.1. dokumentu IPRÚ Rožnovsko, je řešena aktivita na zlepšení
nevyhovující kvality ubytovacích zařízení střední úrovně formou tzv. drobných příspěvků. Na tuto
aktivitu doposud nebyla vyhlášena výzva, která je však připravována a bude realizována. Aktivita
bude realizována prostřednictvím předkládání individuálních projektů, v rámci kterých budou
řešena ubytovací zařízení disponující minimálně 6, maximálně 30 lůžky. Každý žadatel je
oprávněný podat 1 individuální projekt, přičemž maximální výše dotace na 1 projekt je
300 000 Kč. Mezi hlavní podporované aktivity patří vybudování parkoviště, dětského hřiště a
venkovního posezení, dále pak rekonstrukce pokojů a sociálních zařízení

Specifický cíl A. 2: Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit
sportovního i nesportovního typu na území mikroregionu
Aktivita:
A. 2.2 Rekonstrukce/výstavba objektů a turistických atraktivit v existujících areálech a zařízeních,
případně v místech vhodného využití přírodních podmínek, poskytující služby jak sportovního, tak
i nesportovního typu pro cestovní ruch.
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Specifický cíl B. 1: Rozvoj značení turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů
Aktivita:
V rámci uvedeného specifického cíle není navrhována žádná aktivita. Důvodem jsou především
předchozí intervence ROP NUTS2 Střední Morava, omezené finančním zdroje v rámci
doplňkových výzev ROP NUTS2 Střední Morava a neziskový charakter aktivit naplňujících
uvedený cíl.
Specifický cíl B. 2: Zkvalitnění dostupnosti objektů památek, pamětihodností
a sportovních a nesportovních center cestovního ruchu
Aktivita:
V rámci uvedeného specifického cíle není navrhována žádná aktivita. Důvodem jsou především
předchozí intervence ROP NUTS2 Střední Morava, omezené finančním zdroje v rámci
doplňkových výzev ROP NUTS2 Střední Morava a neziskový charakter aktivit naplňujících
uvedený cíl.
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4.3.1. Popis aktivit naplňujících dosažení cílů a strategie řešení

Název aktivity

Popis aktivity

A. 2.2 Rekonstrukce/výstavba objektů a turistických atraktivit
v existujících areálech a zařízeních, případně v místech vhodného
využití přírodních podmínek, poskytující služby jak sportovního, tak
i nesportovního typu pro cestovní ruch.
Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky služeb cestovního ruchu
rozšiřujících nabídku sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků
v mikroregionu a to jak exteriérového, tak interiérového typu.
V rámci aktivity půjde o investiční projekty, které vhodným způsobem
vybudují, doplní nebo rozšíří infrastrukturu pro zimní a letní sportovní
aktivity.
Tyto aktivity představují:
a) Dobudování stávajících atraktivit cestovního ruchu exteriérového i
interiérového typu v daném území, které rozšíří nabídku
sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků
b) Dobudování a modernizaci sjezdových a běžeckých areálů pro
zimní sporty a investice do multifunkčnosti těchto areálů s důrazem
na využití mimo zimní sezonu. Doplňkově bude umožněno pořízení
související technologie, jako jsou rolby, zasněžovací děla, stroje na
úpravu běžeckých tras, vozítka pro sjezd po vymezených drahách
apod.

Zdůvodnění aktivity

V rámci analýzy bylo zjištěno, že v mikroregionu dochází
k nedostatečnému využívání přirozeného přírodního bohatství
a provedených veřejných investic do infrastruktury pro cestovní ruch
z důvodu nízké návštěvnosti, která vyplývá z omezených možností
destinačního managementu v daném území.

Vliv na cílovou
skupinu

Realizací aktivity dojde k možnosti provádět cílený destinační
management s dopadem do návštěvnosti a současně dojde k rozšíření
možností sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků v daném
území bez ohledu na počasí.

Jak vyplývá z informací shromážděných v rámci tohoto materiálu,,
území se potýká s omezenými možnostmi přilákat návštěvníky i přes
svůj velký potenciál a provedené veřejné investice do infrastruktury pro
Popis výchozího stavu cestovní ruch. Vzhledem k obecnému charakteru nabídky není možný
efektivní výkon destinačního managementu. V území chybí pestrá
nabídky aktivit, které lze provozovat podle sezony a aktuálního počasí
a chybí struktura nabídky pro specifické cílové skupiny návštěvníků.
Cílové výstupy

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu.

Cílové výsledky

Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po
prvním roce provozu

Cílové dopady

Zvýšení počtu návštěvníků v turistické oblasti Rožnovska, zvýšení
zaměstnanosti a zlepšení ekonomické situace mikroregionu.

Vhodní příjemci
aktivity

Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona
č. 513/1991 Sb. Obchodní (zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Objem finančních
prostředků aktivity

16 mil. Kč.
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Finanční plán

16 mil. Kč v r. 2012.

Přepokládaná struktura Dotace ROP 60/50/40% dle velikosti podniku s ohledem na definici
financování
MSP
Minimální / maximální
výše dotace na jeden
individuální projekt

Min. 1 mil. Kč / max. 16 mil. Kč.

4.3.2. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování
relevantních indikátorů
Indikátory aktivity A. 2.2 Rekonstrukce/výstavba objektů a turistických atraktivit v existujících
areálech a zařízeních, případně v místech vhodného využití přírodních podmínek, poskytující
služby jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch
Indikátor výstupu
Název indikátoru

104 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Měrná jednotka

Počet

Výchozí hodnota

0

Plánovaná hodnota

2

Popis indikátoru

Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj
cestovního ruchu.

Popis způsobu měření

Informace na základě smlouvy o partnerství mezi realizátory
individuálních projektů a koordinátorem.

Zdroj měření

Realizátoři individuálních projektů.

Periodicita měření

Informace od realizátorů individuálních projektů budou minimálně
jedenkrát ročně vyhodnoceny.
Indikátor výsledku

Název indikátoru

51 Počet návštěvníků podpořeného
infrastruktury po prvním roce provozu

Měrná jednotka

Počet

Výchozí hodnota

0

Plánovaná hodnota

3000
Hodnota tohoto indikátoru byla nastavena na základě zjištěné
poptávky v území

Popis indikátoru

Popis způsobu měření

zařízení

návazné

Indikátor představuje počet návštěvníků podpořeného zařízení
návazné infrastruktury vyuţité primárně pro cestovní ruch, tj. všechna
zařízení provozovaná soukromým subjektem dle čl. 2 odst. 25
Nařízení 800/2008, tj. NACE č. 56, 79, 90, 91, 93 (mimo ubytovacích
zařízení - NACE 55) za první kalendářní rok následující po roku
dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických
návštěv (vstupů nebo pobytů).
Informace na základě smlouvy o partnerství mezi realizátory
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individuálních projektů a koordinátorem.
Zdroj měření

Realizátoři individuálních projektů.

Periodicita měření

Informace od realizátorů individuálních projektů budou
vyhodnoceny po ukončení investiční fáze realizace projektu.
Indikátor dopadu

Název indikátoru

155 Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje

Měrná jednotka

Počet

Výchozí hodnota

100%

Plánovaná hodnota

101%
Plánovaná hodnota byla stanovena jako kvalifikovaný odhad,
cílový stav indikátoru je sledován ze zavedeného statistického
šeření v kombinaci se statistickým sledováním v území.

Popis indikátoru

Zvýšení počtu návštěvníků měřené na určených referenčních
místech, navýšení návštěvnosti území po realizaci daného
individuálního
projektového
záměru
podpořeného
z prostředků oblasti podpory 3.3 ROP NUTS 2 Střední
Morava.

Popis způsobu měření

Využití dat systému vyhodnocení aktivit v oblasti působnosti
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy na základě
relevantních statistických a informačních dat a jejich pravidelného
vyhodnocování. V rámci stanovených referenčních míst bude
porovnávána výchozí návštěvnost s návštěvností v době
udržitelnosti projektu.

Zdroj měření

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

Periodicita měření

Měření bude prováděno jedenkrát ročně.
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4.4. Časový harmonogram
Harmonogram IPRÚ
Datum zahájení přípravy aktualizace IPRÚ

5/2012

Datum zahájení realizace IPRÚ

2012

Datum ukončení realizace IPRÚ

31. 7. 2015

Vyhlášení specifické výzvy na předkládání
projektů do IPRÚ

6/2012

Popis časové realizace IPRÚ
Plán aktivit

2012

A. 2.2
Rekonstrukce/výstavba
objektů a turistických
atraktivit v existujících
areálech a zařízeních,
případně v místech
vhodného využití
přírodních podmínek,
poskytující služby jak
sportovního, tak i
nesportovního typu pro
cestovní ruch

X

2013

X

X

X

X

2014

X

X

X

X

2015

X

X

X

Tab. 6 – Harmonogram IPRÚ a plán aktivit

4.5. Finanční plán
Aktivita A. 2.2 Rekonstrukce/výstavba objektů a turistických atraktivit v existujících areálech a
zařízeních, případně v místech vhodného využití přírodních podmínek, poskytující služby jak
sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch
Celkové náklady na aktivitu:
Zdroje financování:
Finanční alokace ROP Střední Morava
Soukromé zdroje

26 mil Kč
16 mil. Kč
10 mil Kč

Rekapitulace
IPRÚ celkem:
Alokace ROP Střední Morava
Zdroje z rozpočtů obcí:
Soukromé zdroje

26 mil. Kč
16 mil. Kč
0 mil. Kč
10 mil. Kč

4.6. Analýza rizik
Analýza rizik je zpracována z pohledu přípravné a realizační fáze IPRÚ. Přípravná fáze zahrnuje
etapu do schválení IPRÚ Regionální radou NUTS II Střední Morava. Realizační fáze zahrnuje
etapu přípravy a vyhlášení výzvy k předkládání projektů naplňujících cíle IPRÚ, výběr a investiční
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fáze projektů a provozní fáze projektů po dobu udržitelnosti. Pro hodnocení rizika bylo zvoleno
hodnocení:


Vysoké riziko



Pochybné riziko



Nízké riziko

S ohledem na charakter sledované problematiky byly navrženy následující kategorie rizik:
Připravenost investorů
Rizikové faktory a jejich ocenění:
Finanční připravenost

Pochybné riziko

Technická, majetková připravenost

Pochybné riziko

Komentář:
Lze předpokládat, že většinu projektů budou realizovat zkušené podnikatelské subjekty, které
mají již zkušenosti s realizací rozvojových projektů.
Cenová dynamika
Rizikové faktory a jejich ocenění:
Změny v cenách stavebních prací

Pochybné riziko

Změny v cenách stavebních materiálů

Pochybné riziko

Změny v cenách vstupních služeb

Pochybné riziko

Pohyb kurzu Kč vůči relevantním měnám

Nízké riziko

Komentář:
Vzhledem k tomu, že projekty budou realizovány v relativně stabilním ekonomickém prostředí,
nevykazuje cenová dynamika vysokou míru rizika. Cenové výkyvy materiálu a služeb budou
prognózovány s dostatečným předstihem a přesností, rozpočtované položky nebude nutno
v průběhu realizace projektů významně korigovat.
Údaje o poptávce
Rizikové faktory a jejich ocenění:
Pokles počtu uživatelů resp. osob, majících z projektu prospěch Nízké riziko
Komentář:
Vzhledem k tomu, že projekty naplňující danou aktivitu nemají v řešeném území významného
konkurenta a analýza poptávky zpracovaná při přípravě prvotního materiálu IPRÚ Rožnovsko
signalizuje vysokou poptávku, lze předpokládat, že nedojde k významným záporným odchylkám
v počtu uživatelů podpořených projektů.
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Investiční podmínky
Rizikové faktory a jejich ocenění:
Povětrnostní či geologické vlivy na průběh staveb

Nízké riziko

Vliv kolizí s účastníky řízení na průběh stavby

Vysoké riziko

Komentář:
Vzhledem k tomu, že projekty budou realizovány v krajině se značnou přírodní hodnotou, lze
předpokládat potenciální kolizní situace s účastníky stavebních řízení jak v průběhu přípravy, tak
v průběhu realizací staveb. Toto riziko bude minimalizováno:


dobrou stavební připraveností,



předvídáním možných problémů v této oblasti,



otevřeným informováním veřejnosti a dotčených subjektů.

4.7. Seznam potenciálních projektů
Seznam potenciálních žadatelů vznikl na základě průzkumu daného území v oblasti absorpční
kapacity daného území pro čerpání prostředků v rámci ROP. Absorpční kapacita byla zjišťována
pomocí výzvy na stránkách Zlínského kraje, dotčených obcí a v regionálním tisku, která byla dále
podpořena uspořádáním jednání v ORP Rožnov p.Radhoštěm, kam byli přizváni zástupci
podnikatelské veřejnosti.
Relevantní potenciální projekty
Jedná se o projekty, které jsou v souladu s navrhovanými aktivitami v rámci tohoto materiálu.
Název záměru

Území

Předkladatel

Rozpočet

Popis

1

Modernizace
lyžařského areálu
„U Sachovy
studánky“

Horní Bečva

SKITOO, s r.o.

20 mil. Kč

Vybudování lyžařské
obslužné a lyžařské
sjezdové tratě, rozšíření
stávajícího
zasněžovacího systému,
vybudování osvětlení pro
večerní lyžování

2

Dětský park
v Rožnovských
pivních lázních

Rožnov p.
Radhoštěm

Rožnovské
pivní lázně,
s r.o.

6 mil. Kč

Výstavba vnitřního
dětského zábavního
centra v rámci stávajících
pivních lázní

3

Vybudování
naučné stezky
Hradisko

Rožnov p.
Radhoštěm

Rožnovský
jezdecký areál
s.r.o.

1,7 mil.Kč

4

Valašský
adrenalinový park

Rožnov p.
Radhoštěm

V této fázi
neurčen

10 mil.Kč

Vybudování naučné
stezky se zastaveními
(naučné cedule, sochy a
další umělecká díla,
lavičky), vybudování
altánu a posezení na
Hradisku (areál jízdáren)
Rozšíření stávajícího
sportovně-historického
areálu Bučiska (zřícenina
hradu, naučné stezky,
skokanské můstky, krytý
sportovní stadion,
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restaurace U Jasna).
Vybudovat adrenalinový
park – letní bobová
dráha, trasa pro downhill
sjezd bikerů, letní metaná
a další.
Tab. 7 – Seznam potenciálních projektů

Nerelevantní potenciální projekty
Jedná se o projekty, které nejsou v souladu s navrhovanými aktivitami v rámci tohoto materiálu.
Název záměru

Území

Předkladatel

Rozpočet

Popis

1

Ubytovací kapacity
Zubří

Zubří,

Vlastislav
Janků

2

Penzion Na
Kopečku

Horní Bečva

Rudolf Bernát

4 mil. Kč

Výstavba penzionu
s kapacitou 25 lůžek

3

Revitalizace
budovy bývalého
Interhotelu
Doplnění chybějící
infrastruktury pro
pořádání agro, eko
a zdravotních
pobytů Hradisko

Rožnov p.
Radhoštěm

Pavel Zeť

22 mil. Kč

Revitalizace budovy na
moderní ubytovací
zařízení a fitness

Rožnov p.
Radhoštěm

Rožnovský
jezdecký areál
s.r.o.

4 mil.Kč

Vybudování místnosti pro
setkávání skupin
využívající komplexních
služeb Hradiska (stávající
služby – ubytování,
restaurace, jízdárna a
připravované agro farmy)

4

Vytvoření ubytovacích
kapacit

Tab. 8 – Seznam potenciálních projektů

4.8. Další doporučení pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Rožnovsko
Jak je uvedeno v závěru kapitoly 4.2., v území jsou přirozené předpoklady pro cestovní ruch
v důsledku přírodního a kulturního bohatství a jedinečnosti a v důsledku realizovaných projektů
v rámci IPRÚ Rožnovsko, financovaných z ROP NUTS2 Střední Morava. Současně je zde
realizováno několik významných projektů z jiných operačních programů, případně jiných
prioritních os ROP NUTS2 Střední Morava (viz kap. 3.1.3.).
Paralelně s těmito, v drtivé většině investičními projekty, je nutné věnovat pozornost efektivnímu
využití zmíněného přirozeného přírodního a kulturního bohatství a dosud provedených investic.
Tato potřeba je odvozena od zjištěného stávajícího stavu v daném území, kdy i přes potenciál
nedochází k růstu návštěvnosti a z kontextu původního materiálu Integrovaná rozvojová strategie
cestovního ruchu oblasti Rožnovska, zpracované v r. 2007, který lze chápat jako základní
a komplexní pohled na rozvoj cestovního ruchu v daném území. IPRÚ Rožnovsko tvoří pouze
součást komplexního pohledu v oblasti potřeby investičních projektů.
Při práci na aktualizaci IPRÚ Rožnovsko se ukázaly jako smysluplné aktivity pro místní rozvoj
cestovního ruchu, které svým charakterem nelze umístit v rámci ROP NUTS2 Střední Morava,
přesto mohou být významné z pohledu maximalizace dopadů investic z ROP NUTS2 Střední
Morava, případně dalších operačních programů.
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Náměty pro aktivity v daném území ve výše uvedeném kontextu lze definovat následovně:
1) Školení pro podnikatele a pracovníky veřejné správy z daného mikroregionu


přednášky a příklady dobré praxe o rozvoji cestovního ruchu z mikroregionů okolních
zemí (Rakousko, Itálie…)

 osvětové pracovní cesty do úspěšných mikroregionů
Cílem je zlepšit lidský potenciál v daném území, tak aby získal inspiraci a poznání a byl
schopen generovat vhodné náměty na další rozvoj v daném území, inspiraci k tomu jak naložit
s potenciálem daného mikroregionu.
Uvedené aktivity lze realizovat pro podnikatele, pracovníky samosprávy a rozvojových agentur
z celého ZK, nebo vybraných území IPRÚ. Jako vhodná forma se jeví přednášky odborníků ze
zahraničí přímo ve ZK s překladem, z úsporných důvodů je možná organizace formou
konference.
V případě dostatečného finančního zajištění lze připravit i pracovní cesty do zahraničních
turistických regionů.
Důraz je potřeba položit na skladbu přednášek a výběr vhodných příkladů ze zahraničí.
2) Podpůrné programy pro organizování „nultých“ ročníků festivalů a soutěží na půdorysu
kulturních, uměleckých a přírodních zážitků národního nebo zahraničního významu. Jako
součást těchto aktivit chápat i prostředky na vytváření organizací, případně jejich zasíťování
v rámci území, tak aby bylo možné akce velkého významu pořádat.
Cílem je přilákat nové návštěvníky do daného území, vytvořit předpoklady pro jejich
opakovanou návštěvu a vytvořit nástroje uchopitelné v rámci destinačního managementu.
Uvedený výčet aktivit není kompletní, materiál Aktualizace IPRÚ Rožnovsko č. 2, nebyl zaměřen
na řešení tohoto okruhu problémů a uvedené náměty jako potřeby daného území vznikly při
metodickém postupu.
Náměty lze doporučit k realizaci v rámci dodatečných finančních prostředků ROP NUTS2 Střední
Morava, případně je zapracovat do připravovaných strategických dokumentů pro Kohezní politiku
2014+.
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