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1.

INFORMACE O IPRÚ

1.1. Název IRPÚ
Uveďte název IPRÚ v českém jazyce:
Název IPRÚ - CZ

Integrovaný plán rozvoje území pro oblast Roţnovsko

1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory
Uveďte číslo a název prioritní osy a oblasti podpory, v jehoţ rámci IPRÚ předkládáte:
Číslo prioritní osy
Prioritní osa 3, Oblast
podpory 3.1

Název prioritní osy
Prioritní osa Cestovní ruch, Oblast podpory Integrovaný rozvoj
cestovního ruchu

1.3. Územní vymezení IPRÚ
Popište území realizace IPRÚ, které bude vymezeno jako místo realizace pro předkladatele
projektů do IPRÚ, a místo dopadu IPRÚ.
Název obce
Roţnov pod Radhoštěm
Zubří
Dolní Bečva
Prostřední Bečva
Horní Bečva
Vidče
Vigantice
Valašská Bystřice
Hutisko - Solanec

Název obce
Roţnov pod Radhoštěm
Zubří
Dolní Bečva
Prostřední Bečva
Horní Bečva
Vidče
Vigantice
Valašská Bystřice
Hutisko - Solanec

Místo realizace
Název okresu
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Místo dopadu
Název okresu
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2.

INFORMACE O ŽADATELI

Úplný úřední název žadatele
Právní forma
IČ
DIČ
Typ žadatele
Oficiální adresa žadatele
Adresa pro doručení
Webové stránky žadatele

Informace o žadateli
Zlínský kraj
Kraj
70891320
CZ70891320
Kraj
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
www.kr-zlinsky.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Hlavní kontaktní osoba
Jméno
Koňaříková
Titul za
Ing.
Projektový manaţer IPRÚ
Fax
577 043 424
sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce
Jméno
Mišák
Titul za
MVDr.
Hejtman Zlínského kraje
Fax
577 043 100
stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Další kontaktní osoby
Jméno
Filip
Milan
Titul za
Mgr.
Vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje
Fax
577 043 400
577 043 402
milan.filip@kr-zlinsky.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
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3.

INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Informace o partnerovi
Město Roţnov pod Radhoštěm
Město
00304271
CZ00304271
Masarykovo nám. 128, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
www.roznov.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Kubín
Jaroslav
Titul za
JUDr.
Starosta
Fax
571 661 134
571 654 488
korenkova.ks@roznov.cz
Masarykovo nám. 128, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Kučera
Jan
Titul za
Ing.
Projektový manaţer
Fax
571 661 181
571 654 488
kucera.ks@roznov.cz
Masarykovo nám. 128, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem

Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje
Doba realizace: březen 2006 – listopad 2007.
Cíl: navázání dlouhodobého a rozvojového partnerství. Kvalitní
příprava projektů pomocí nově vytvořené funkce – Euromanaţer
na MěÚ Roţnov pod Radhoštěm.
Výše rozpočtu: projekt hradil 70 % hrubé mzdy euromanaţera
(SROP)
Dosaţené výsledky: vzdělávací akce o EU, konzultace k přípravě
projektů z EU, příprava společných projektů, vytvoření a
sumarizace projektových záměrů.
Investor: Zlínský kraj
Město Roţnov pod Radhoštěm je jedním z předpokládaných
iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů
naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Město Roţnov pod Radhoštěm se do IPRÚ zapojuje jednak jako
partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel
individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast
Roţnovska.
Informace o partnerovi
Město Zubří
Město
00304492
CZ 00304492
U Domoviny 234, 756 54 Zubří
www.mesto-zubri.cz
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Statutární zástupce partnera
Jméno
Lubomír
Titul za

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Vaculín
Ing.
Starosta
Fax
571 757 053
vaculin@mesto-zubri.cz
U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Vaculín
Titul za
Ing.
Starosta
Fax
571 757 053
vaculin@mesto-zubri.cz
U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Mana

Lubomír

571 757 050

Bez předchozí spolupráce
Město Zubří je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů
individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle
IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Město Zubří se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a
realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů
naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
Obec Dolní Bečva
Obec
IČ 00303747
CZ IČ 00303747
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
www.dolnibecva.cz
Statutární zástupce partnera
Jméno
Pavel
Titul za

Starosta
Fax
571 647 168
obec@dolnibecva.cz
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

Mana

571 757 050

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Titul za

Starosta
Fax
571 647 168
obec@dolnibecva.cz
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
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Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem

Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Zlínský kraj se finančně podílel na těchto projektech:
2006
- nákup vozidla pro jednotku SDH zřízenou obcí; 0,3 mil. Kč
- zbudování nového zdroje pitné vody obecního vodovodu; 0,9 mil.
Kč
- zhotovení rozboru a průzkumu nového územního plánu obce; 0,3
mil Kč
2007
- vybudování varovného systému v obci ( bezdrátový rozhlas); 0,2
mil Kč
- vyhotovení lesohospodářského plánu obecního lesa; 25 tis. Kč
Obec Dolní Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Dolní Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při
přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
Obec Prostřední Bečva
Obec
00304221
CZ00304221
Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
www.prostrednibecva.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Juřík
František
Titul za
Ing.
Starosta
Fax
571 643 229
obec@prostrednibecva.cz
Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Juřík
František
Titul za
Ing.
Starosta
Fax
571 643 229
obec@prostrednibecva.cz
Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Obec spolupracovala s ţadatelem na níţe uvedených projektech.
Obec Prostřední Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Prostřední Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner
při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
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Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Informace o partnerovi
Obec Horní Bečva
Obec
00303771
CZ00303771
Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva
www.hornibecva.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Ondryáš
Oldřich
Titul za
Mgr.
Starosta
Fax
571 645 105
571 645 248
podatelna@hornibecva.cz
Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Ondryáš
Titul za
Mgr.
Starosta
Fax
571 645 105
podatelna@hornibecva.cz
Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Oldřich

571 645 248

Zlínský kraj se finančně podílel na zajištění tvorby digitální mapy a
dovybavení jednotky SDH pro obec Horní Bečva.
Obec Horní Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Horní Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při
přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
Obec Vidče
Obec
00304433
CZ00304433
Vidče 96, 756 53 Vidče
www.vidce.cz

Statutární zástupce partnera
Jméno
Mikulenková
Štěpánka
Titul za
Mgr.
Starostka
Fax
571 655 011
571 655 011
starosta@vidce.cz
Vidče 96, 756 53 Vidče
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Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Mikulenková
Titul za
Mgr.
Starostka
Fax
571 655 011
starosta@vidce.cz
Vidče 96, 756 53 Vidče

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Štěpánka

571 655 011

Zlínský kraj se finančně podílel na níţe uvedených realizovaných
projektech.
Obec Vidče je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů
individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle
IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Vidče se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a
realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů
naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
Obec Vigantice
Obec
00304441
CZ00304441
Vigantice 203, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
www.vigantice.cz
Statutární zástupce partnera
Jméno
Radek
Titul za

Porubský
Ing.
Starosta
Fax
571 655 142
571 655 142
obecvigantice@iol.cz
Vigantice 203, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
Kontaktní osoby partnera
Jméno
Titul za

Porubský
Radek
Ing.
Starosta
Fax
571 655 142
571 655 142
obecvigantice@iol.cz
Vigantice 203, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Na níţe uvedených akcích se Zlínský kraj podílel částečně dotací
(40 % nákladů) a bezúročnou půjčkou (30 % nákladů)
Obec Vigantice je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Vigantice se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při
přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
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Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Informace o partnerovi
Obec Valašská Bystřice
Obec
00304352
CZ00304352
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
www.valasskabystrice.cz
Statutární zástupce partnera
Jméno
Miroslav
Titul za

Martinek
Ing.
Starosta
Fax
571 759 713
571 759 710
mir.martinek@seznam.cz
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
Kontaktní osoby partnera
Jméno
Titul za

Martinek
Miroslav
Ing.
Starosta
Fax
571 759 713
571 759 710
mir.martinek@seznam.cz
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem

Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ

Starosta obce Ing. Miroslav Martinek je členem výboru pro ŢP při
Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Obec Valašská Bystřice se zapojila do projektu Jednotné digitálně
technické mapy Zlínského kraje.
Obec Valašská Bystřice se zapojila do projektu Zlínského kraje
Zřízení míst veřejně přístupného internetu v obcích Zlínského
kraje.
Obec Valašská Bystřice je členem o.p.s. Hyjé – koně Zlínského
kraje a účastnila se na jejím zakládaní.
Obec Valašská Bystřice zřídila na svém obecním úřadu kontaktní
místo CZECH POINT a uposlechla tak výzvy krajského úřadu
Zlínského kraje.
Zástupci obce vystoupili na dvou seminářích organizovaných
Energetickou agenturou Zlínského kraje s prezentací kotelny na
vyuţití obnovitelných zdrojů energie.
Zástupci obce se pravidelně zúčastňují setkání starostů nebo
seminářů pořádaných Zlínským krajem.
Obec Valašská Bystřice je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Valašská Bystřice se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner
při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
Obec Hutisko - Solanec
Obec
00303836
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DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Pavlica

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Pavlica

Statutární zástupce partnera
Jméno
Vojtěch
Titul za

Starosta
Fax
571 644 264
571 644 263
ou@hutisko-solanec.cz
Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
Kontaktní osoby partnera
Jméno
Titul za

Vojtěch

Starosta
Fax
571 644 264
571 644 263
ou@hutisko-solanec.cz
Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem

Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail

CZ00303836
Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
www.hutisko-solanec.cz

Cimala

Akce Rekonstrukce sportovního areálu Kašpírky
- dotace Zlínského kraje ve výši 130.000,-- Kč.
Každoročně dotace Zlínského kraje na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany –
- rok 2006 dotace ve výši 40.000,-- Kč
- rok 2007 dotace ve výši 60.000,-- Kč
Každoročně dotace Zlínského kraje na hospodaření v lesích
- rok 2006 dotace ve výši 26.000,-- Kč
- rok 2007 dotace ve výši 39.000,-- Kč
Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu
oblasti Rožnovska
Obec Hutisko - Solanec je jedním z předpokládaných iniciátorů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity
a cíle IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Obec Hutisko - Solanec se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner
při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních
projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Roţnovska.
Informace o partnerovi
PROSKI s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
26857260
CZ26857260
Poláškova 29, 757 00 Valašské Meziříčí
www.solansedlo.cz
Statutární zástupce partnera
Jméno
Marek
Titul za

jednatel
602 855 991
m.cimala@solansedlo.cz
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Adresa pracoviště

Poláškova 29, 757 00 Valašské Meziříčí

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Cimala

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Marek
Titul za

jednatel
Fax
602 855 991
m.cimala@solansedlo.cz
Poláškova 29, 757 00 Valašské Meziříčí

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ
Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu
v oblasti Hornovsacka – člen Řídícího výboru.
Společnost Proski s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při
přípravě a realizaci IPRÚ.
Společnost Proski s.r.o. můţe být jedním z řešitelů a realizátorů
individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé
aktivity IPRÚ.
Informace o partnerovi
CAMFI s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
26853353
CZ26853353
756 61, Vigantice 103
www.camfi.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Camfrla
Jaroslav
Titul za
Ing.
jednatel
Fax
602 777 098
jaroslav_camfrla@camfi.cz
756 61, Vigantice 103

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Camfrla
Titul za
Ing.
jednatel
Fax
602 777 098
jaroslav_camfrla@camfi.cz
756 61, Vigantice 103

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Jaroslav

Bez předchozí spolupráce
Společnost Camfi s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při
přípravě a realizaci IPRÚ.
Společnost Camfi s.r.o. můţe být jedním z řešitelů a realizátorů
individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé
aktivity IPRÚ.
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Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Informace o partnerovi
JESI Dolní Bečva s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
45195919
CZ45195919
Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva
www.bucina.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Smetanová
Emilie
Titul za
jednatel
Fax
571 647 165
bucina@tiscali.cz
Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Smetana
Titul za
Vedoucí provozu firmy
Fax
777 662 250
robert.smetana@tiscali.cz
Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Pešek

Robert

Bez předchozí spolupráce.
Společnost JESI Dolní Bečva s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako
partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Společnost JESI Dolní Bečva s.r.o. můţe být jedním z řešitelů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a
jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi
LRC partner s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
26790751
CZ26790751
Bučiska 617, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Statutární zástupce partnera
Jméno
Richard
Titul za

jednatel
Fax
603 811 257
lrc@valachnet.cz
Bučiska 617, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
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Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Pešek

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Titul za

Richard

jednatel
Fax
603 811 257
lrc@valachnet.cz
Bučiska 617, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Bez předchozí spolupráce.
Společnost LRC partner s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner
při přípravě a realizaci IPRÚ.
Společnost LRC partner s.r.o. můţe být jedním z řešitelů a
realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a
jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi
Tělovýchovná jednota Roţnov pod Radhoštěm
Občanské sdruţení
00534439
CZ00534439
Sokolská 497, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm
www.tjroznov.org

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Pargač
Jan
Titul za
Mgr.
Předseda TJ Roţnov
Fax
731 154 260
tjroznov@cbox.cz
Sokolská 497, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Pargač
Jan
Titul za
Mgr.
Předseda TJ Roţnov
Fax
731 154 260
tjroznov@cbox.cz
Sokolská 497, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti
Roţnovska – člen Řídícího výboru.
Příprava Zimních olympijských her pro děti a mládeţ - 2008
Tělovýchovná jednota Roţnov pod Radhoštěm se do IPRÚ
zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Tělovýchovná jednota Roţnov pod Radhoštěm můţe být jedním
z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů
naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.
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Úplný úřední název partnera
Právní forma
IČ
DIČ
Oficiální adresa partnera
Webové stránky partnera

Informace o partnerovi
Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby
Občanské sdruţení
70902003
CZ70902003
Palackého 96 763 61 Napajedla
www.kct.cz

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Statutární zástupce partnera
Jméno
Seitl
Miroslav
Titul za
Sekretář oblasti
Fax
577 158 248-9
Kctoblast114@o2active.cz
Palackého 96 763 61 Napajedla

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa pracoviště

Kontaktní osoby partnera
Jméno
Ondruch
Vladimír
Titul za
Předseda krajské komise cykloznačení oblasti KČT V-CH
Fax
732 916 548
ladond@seznam.cz
Meteorologická stanice Lysá Hora, Frýdlant n.O.

Předchozí spolupráce
partnera s žadatelem
Stručný popis zapojení
partnera do IPRÚ
Vstupy a výstupy ze zapojení
do IPRÚ

4.

Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti
Roţnovska – člen Řídícího výboru.
Spolupráce v realizaci turistických tras, cyklotras a koňských tras.
Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby se do IPRÚ zapojuje
jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby můţe být jedním
z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů
naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

VÝCHODISKA AKTUALIZACE IPRÚ

4.1. Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje
území v cestovním ruchu
Z provedených analýz v rámci hodnocení IPRÚ ROŢNOVSKO se jeví jako prvořadé
zpracovat aktualizaci IPRÚ s cílem sledovat v rámci intervencí zvýšení návštěvnosti,
resp. v současných ekonomických podmínkách její udrţení a následné zvýšení. Takto
stanovený cíl představuje zaměřit se na reálné vyuţití přírodního a kulturního potenciálu
v návaznosti na jiţ existující sluţby nabízené v území s ohledem na poţadavky
a strukturu cílových skupin návštěvníků.
V tomto kontextu je rozhodující pro aktualizaci zejména:
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a) reflektování nutnosti soustředěných investic IPRÚ ROŢNOVSKO na aktivity,
které mají potenciál zvýšit návštěvnost území,
b) vytvoření a provozování destinačního managementu a uplatnění marketingové
strategie v území, kde rozhodující roli musí sehrát privátní sektor (subjekty
nabízející sluţby cestovního ruchu v území),
c) návaznost na existující nabídku sluţeb v území s podporou nabídky sluţeb
v přirozených centrech cestovního ruchu, zejména města Roţnov a Horní
Bečva,
d) rozvoj musí vycházet nikoliv ne jen z izolovaných záměrů, ale z podrobné
znalosti stávající klientely a vnímání potřeb potenciálních klientů a jim
přizpůsobené změny nabízených sluţeb cestovního ruchu,
e) vyuţití potenciálu území zaměřit na:
vyuţití potenciálu návštěvníků skanzenu v Roţnově
blízkost k přírodě (myslivost, rybářství, agroturistiky atd),
uspokojení potřeb a poţadavků rodin s dětmi,
kvalitu poskytovaných sluţeb,
ubytování v soukromí (rekreačních bytech a privátech)
trávení aktivní dovolené: nabídky pro wellness a zdraví, zimní sport,
cyklistika, pěší turistika, včetně dalšího rozvoje nabídky letního
cestovního ruchu (pěší turistika, cykloturistika, kultura)
uspokojení poptávky návštěvníků koncentrací marketingovými aktivitami
f) investice do rozvoje podmiňovat zvýšením kvality poskytovaných sluţeb, resp.
zavedením hodnocení kvality sluţeb (jde o investice zaměřené na odstranění
nedostatků (nutné investice zejména do stravovacích zařízení, doplňkové
infrastruktury spojenou zejména s budováním parkovišť atd..).
Aktualizovaný Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro oblast Roţnovska
představuje soubor vzájemně časově i obsahově provázaných aktivit, které
směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území. Vyuţívá a navazuje na jiţ
uskutečněné nebo schválené projekty k realizaci v rámci I. etapy realizace IPRÚ
Roţnovsko. Aktivitami se rozumí činnosti, které jsou obsaţeny v IPRÚ
a pomocí kterých budou dosahovány cíle IPRÚ. Aktivity jsou základem pro
definování a realizaci jednotlivých individuálních projektů naplňujících IPRÚ.
Při zpracování aktualizace IPRÚ Roţnovsko byly pouţity jak strategické dokumenty
měst a obcí (Roţnov pod Radhoštěm, Zubří), tak i související strategické dokumenty:
o Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava,
včetně metodik
o Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti Roţnovska
o Aktualizované znění Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského
kraje
o Strategický plán rozvoje mikroregionu Roţnovsko
Nedílnou součástí byly i výsledky vyhodnocení I. etapy realizace IPRÚ Roţnovsko,
posouzení skutečného příspěvku realizovaných projektů, resp. vybraných k realizaci. Byly
tak k dispozici očekávané indikátory výsledků a dopadů projektů a jejich plánovaný přínos
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vůči záměrům a cílům IPRÚ Roţnovsko. S ohledem na toto hodnocení byly zobecněny
výsledky:
1.

Dotace by měly být více cíleny na zvyšování návštěvnosti destinace, udrţení
zaměstnanosti a zvýšení přílivu privátního kapitálu do cestovního ruchu v území.

2.

Faktor zvýšení počtu návštěvníků destinace je klíčovým faktorem, který určuje další
vývoj a vyuţití potenciálu cestovního ruchu v území. Důraz musí být zejména na
orientaci příslušné nabídky produktů na cílové skupiny návštěvníků.

3.

Cílení dotací je v současné době v rámci IPRÚ ROŢNOVSKO směrováno zejména
do aktivit ubytování, vyuţití volného času se zaměřením na sportovní a nesportovní
aktivity. Je otázkou, zda právě podpora těchto aktivit je podpořena dostatečnou
analýzou, která by umoţnila posoudit:
a. vztah mezi ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních (dále jen HUZ)
a vyuţitím potenciálu cestovního ruchu v území,
b. zda je dostatečně vyuţit zejména přírodní a kulturní potenciál území, resp.
incentivní turistiky.
Otázkou je, zda není přeceňován význam turistiky zaměřené zejména na sport v rámci
budovaných center, zejména nabídky pro hlavní letní dovolenou, na úkor incentivní,
kongresové turistiky a turistiky spojené s kulturní tradicí území (vazba zejména na
muzeum).

4.

V kontextu dotací se jeví nedoceněný problém produktů, které tvoří potenciál
venkovské turistiky zaměřené na hipo turistiku, rybářství, myslivost.

5.

Přestoţe je k dispozici jen omezené mnoţství dat, detailní analýzy by měly ukázat,
zda investice představující přínos zejména dalšího zaměření na cílovou skupinu
mladých rodin. Zaměření na tuto cílovou skupinu je spojeno s otázkou zda dochází
k reflektování potřeb a poţadavků návštěvníků ubytovaných zejména mimo HUZ.

6.

Jeví se jako vhodné zváţit zavedení prvků destinačního managementu v rámci území
nejen na území Roţnovska, ale i v dohodě s územím Horního Vsacka. Tím by došlo
k logickému propojení potenciálu území, především vyuţitím kapacit obou území
a jejich doplňkovosti.

7.

Jako významná se potvrzuje uváděná potřeba nabídky sluţeb koncentrovaných
v území. Stojí tak za zváţení věnovat pozornost návštěvníkům zejména v souvislosti
s nabídkou atraktivit v území. Jeví se proto jako nezbytné věnovat pozornost
podrobné analýze nabízených sluţeb minimálně na území měst Roţnov pod
Radhoštěm a Horní Bečva, tedy přirozených turistických center v území.

Na základě vyhodnocení byly stanovena obecná východiska pro aktualizaci:
1.

Analyzovat utváření faktorů konkurenceschopnosti vymezeného území z pohledu
návštěvníků a vyuţít zejména realizovaných a schválených projektů v rámci I. etapy
realizace IPRÚ k iniciaci dalších aktivit k rozvoji cestovního ruchu.

2.

Na souboru dat vzešlých z dotazníkového šetření analyzovat poţadavky a potřeby
návštěvníků, zejména těch, kteří nevyuţívají ubytování v HUZ.

3.

Identifikovat a podporovat takové faktory ovlivňující růst cestovního ruchu v území,
které povedou ke zvýšení počtu návštěvníků v území a tím i k rozšíření nabídky
sluţeb na celém území a zvýšení zaměstnanosti. Jde o zpracování takové strategie,
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která by umoţnila více vyuţít potenciál cestovního ruchu v území s výhledem na
skončení krize.
4.

Realizovat intervence, které přinesou změnu návštěvnosti, tedy podpořit „poptávkově
orientované projekty“, které z pohledu potřeb územního nebo z oborového hlediska
budou nejpotřebnější. Jedná se zejména o:
a. intervence zaměřené na cílenou podporu synergických efektů existujících
sluţeb na bázi aktivit destinačního managementu,
b. rozvoj nabídky sluţeb i mimo turistická centra, avšak leţících na turistických
trasách či stezkách, které budou mít stimulační „nabídkově orientovaný“
charakter.

5.

Posílit zacílení či cílovou orientaci veřejných intervencí na oblast kvality
poskytovaných sluţeb a vazbu na cíle a potřeby rozvoje příjmů z cestovního ruchu
v území.

6.

Aktualizaci IPRÚ Roţnovsko přesněji vymezit:
a) globální i specifické cíle tak, aby jim odpovídal i systém měřitelných indikátorů
IPRÚ ROŢNOVSKO.
b) struktury poţadavků cílových skupin např. ve formě charakteristik návštěvníka
a globální cíl a specifické cíle této charakteristice podřídila.
c) priority IPRÚ tak, aby mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti území.
d) podporované aktivity s jasně určenými indikátory výstupů, výsledků a dopadů.

4.2. Problémy řešené v rámci aktualizace
V analýze IPRÚ Roţnovsko byla zachycena jak celková struktura cestovního ruchu
a nabídka jak ubytování v HUZ, tak i nabídka dalších sluţeb cestovního ruchu. Problémy
byly definovány tak, ţe je z nich moţné vycházet i pro zpracování aktualizace.
Zásadním rozdílem v rámci aktualizace je zohlednění indikátoru „zvýšení návštěvnosti“.
Vzhledem k tomu, ţe v současné době nejsou
k dispozici aktuální a reálná data
o návštěvnosti Roţnovska, zpracovatel při zhodnocení pozitiv a negativ vycházel ze
sekundární analýzy strategických a analytických dokumentů jak města Roţnov pod
Radhoštěm, tak i Zubří a dokumentů Zlínského kraje. Pro vyuţití potenciálu cestovního
ruchu Roţnovska se jako zásadní nedostatek jeví chybějící nabídka cestovního ruchu pro
návštěvníky miokroregionu jak co do komplexnosti, tak i odpovídající kvality.
Zásadní nedostatky jsou zejména:
-

nabídka sluţeb pro návštěvníky je málo pestrá. V mikroregionu Roţnovsko je
minimální moţnost kvalitního koupání a zábavy u vody. Kromě toho oblast postrádá
dětské zábavní parky a hřiště s nabídkou nejrůznějších houpaček, průlezek,
opičích drah, lanovek, drah pro dětská vozidla, pískoviště, chaloupky, šplhadla
a jiných lákadel pro děti. Nabídku volnočasových aktivit je zapotřebí řešit jejich
propojování do logických celků spojujících turistické cíle v mikroregionu a jejich
návaznost na podobné okruhy v okolních regionech

-

závislost nabídky volnočasových aktivit návštěvníků na příhodných klimatických
podmínkách a počasí. Na Roţnovsku chybí patřičně široká a pestrá nabídka
aktivit realizovaných „pod střechou“ bez ohledu na venkovní počasí.
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-

komplexnost sluţeb v přirozených zimních střediscích (např. odbavovací systémy
v rámci mikroregionu, moderní vleky s dostatečnou kapacitou pro rychlé odbavení
lyţařů, které tak umoţňují naplno vyuţít kapacity sjezdovek, síť návazných sluţeb
jako jsou půjčovny vybavení, sportovní prodejny, kvalitní stravovací sluţby atd.
Tyto sluţby jsou však ve sledovaném mikroregionu omezené.

-

připravenost a kvalita běţeckých tratí pro zimní sporty . Také v této oblasti
mikroregionu Roţnovska nedosahuje běţného standardu. Strojově upravované tratě
jsou spíše výjimkou, chybí také uměle zasněţované tréninkové okruhy.
Potenciál pro přilákání dalších, spíše krátkodobých, návštěvníků ze sousedních
regionů má napojení strojově udrţovaných běţkařských stop na jiţ existující
turistické okruhy v okolí.

-

rozsah a kvalitia relaxační a kulturně–poznávací turistiky, která vhodně doplní
nabídku aktivní dovolené v zimní i letní turistické sezóně.

-

kvalita a rozsah sluţeb cestovního ruchu, ubytování v soukromí, stravování.

-

informace, které umoţní příjemný a bezproblémový pohyb po mikroregionu.

V návaznosti na výsledky evaluace IPRÚ Roţnovsko a omezené prostředky v II. etapě je pro
stanovení strategie na základě výsledku sekundární analýzy východiskem SWOT analýza.
SWOT analýza vyjadřuje pohled na současnou situaci z pohledu indikátoru zvýšení
návštěvnosti, coţ je indikátor, který reflektuje poţadavek ROP SM v prioritní ose cestovní
ruch. Má-li se aktualizovaný IPRÚ Roţnovsko stát východiskem pro vyuţití potenciálu
cestovního ruchu v území, pak je nezbytné definovat strategii tak, ţe bude moţné opřít se
o 4 základní strategie a při stanovení cílů uvaţovat, jak se vyhnout rizikům Z tohoto pohledu
obsahuje SWOT nástroj pro strategické plánování IPRÚ Roţnovsko pro II. etapu realizace.

SWOT analýza cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko
Silné stránky (S)
Dobrá přístupnost území
Tradice území v CR
Příležitosti (O)
Kompexnost služeb –
nabídka služeb CR na
jednom místě
Profilace
destinace
s důrazem na kvalitu
služeb
Destinační
management

Rozvoj služeb pro zimní turistiku
SO (maxi - maxi) strategie1
Strategie vychází ze zaměření na
provázání a návaznosti stávajících
služeb CR v území s tím, že důraz
je kladen na investice zaměřené na
doplnění jejich koncetrace a
komplexnosts s důrazem na jejich
kvalitu.

Hrozby (T)
Nedostatečné odlišení ST (maxi-mini) strategie3
1
2

Slabé stránky (W)
Nízká
součinnost
a
spolupráce
podnikatelů
Spoléhání se na „tradiční návštěvníky“,
zejména ubytované v HUZ
Úroveň kvality poskytovaných služeb
WO (mini-maxi) strategie2
Strategie vychází z nutnosti zvýšit důraz
na schopnost využití přirozeného „jádra
stávajících návštěvníků“ a navýšení
počtu zejména zvýšením kvality
ubytování v soukromí a nabídky pestrosti
služeb pro aktivní trávení volného času,
s důrazem na přírodu a kulturu v území
zejména pro rodiny s dětmi a důchodce.
WT (mini-mini) strategie4

strategie se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti.
strategie zaměřená na překonání našich slabých stránek tak, aby bylo možno využít naskytnuté příležitosti
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se od jiných destinací

Nízká přítažlivost
pro
zaměstnance
v CR
Nerentabilita
investic do CR

Strategie zaměřená na zvýšení
počtu
návštěvníků
zejména
v místech nízké návštěvnosti území
tak, aby služby byly z důvodu
ziskovosti a návratnosti investic
udrženy. jde o důraz na rozšíření
služeb v důsledku zejména pěší a
cykloturistiky v území, venkovskou
turistiku.

Strategie zaměřená na odstranění
nedostatků spojených s podnikáním
v sektoru CR v území s důrazem na
rozvoj podnikání na celém území
mikroregionu a zvýšením důrazu na
propojení aktivit CR se zaměřením na
zvýšení příjmů z CR v území.

Komentář k nenaplnění monitorovacího indikátoru „Počet nových
zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR“.
Plánovaná hodnota indikátoru dle schváleného IPRÚ Roţnovsko byla 8, plnění 5.

nebo

Na základě výzvy bylo umoţněno, aby si ţadatel vybral a kvantifikoval min. 1 indikátor
monitorovací indikátory na úrovni výstupu z moţného sedmi indikátorů s tím.
V souladu s touto podmínkou byly vybrány k realizaci projekty. Při splnění výše uvedené
podmínky byl zvolen z moţné škály indikátorů indikátor „Počet nových nebo
zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro CR“ pouze u pěti projektů.
Alternativně zvoleným indikátorem byly:
indikátor „Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti“ (3)
- „Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro
cestovní ruch“ (1).
Stručný závěr:
Na základě hodnocení infolistů projektů bylo zjištěno, ţe převáţná část ukazatelů nebyla
vyuţita, resp. ţe indikátory byly voleny tak, ţe naplnění plánované hodnoty nebylo primárním
cílem naplnit tento ukazatel. V rámci zvolené strategie „dobrovolnosti“ při volbě indikátorů
z relativně velkého počtu a stanovení minimálního počtu, tj. jednoho indikátoru není moţné
očekávat, ţe by mohlo dojít k jistotě naplnění plánovaného počtu.
příloha: indikátory výstupu stanovené výzvou
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kód
104
106
107
140
82

Název
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný roz
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro CR

149

7.

150

Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro
cestovní ruch
Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro
cestovní
ruch

tabulka: Přehled indikátorů výstupu oblasti podpory 3.1 vybraných k realizaci

3

strategie zaměřená na využití silných stránek a cílené zaměření se na hrozby

4

strategie vycházející z reflektování hrozeb a slabých stránek.
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810

Počet
projektů

Obec Prostřední
Bečva

802
Město Rožnov pod
Radhoštěm

566

Obec Valašská
Bystřice

558

Obec Valašská
Bystřice

526
Obec Dolní Bečva

477
Město Rožnov pod
Radhoštěm

Počet zrekonstruovaných památkových
objektů
Počet nových nebo zrekonstruovaných
zařízení využitých primárně pro CR
Počet podpořených projektů s pozitivním
vlivem na rovné příležitosti
Venkovní plocha nových a zrekonstr.
zařízení využitých primárně pro CR

445
Obec Hutisko - Solanec

Název indikátoru/
číslo projektu

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

5

1

1

0

0

0

1

0

3

x

x

x

x

1

x

x

1

4.3. Popis cílů a aktivit naplňujících cíle a strategii řešení

Strategie:
Zvýšení atraktivity území je spojeno se:
zvýšením úrovně kvality nabízených sluţeb,
nabídky sluţeb umoţňující vyuţití přírodního a kulturního potenciálu,
rozšířením infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu.
Záměrem je systémové zvýšení kvality sluţeb v návaznosti na certifikaci sluţeb cestovního
ruchu (ubytování, stravování atd..) a návazné infrastruktury (parkoviště, příjezdové cesty
atd.). Cílem je podpořit v rámci investic odstranění nedostatků spojených s hodnocením
kvality sluţeb v území.
Snahou je dobudovat chybějící infrastrukturu, která pomůţe zvýšit přidanou hodnotu
poskytovaných sluţeb, včetně zvyšování kvality současné nabídky sluţeb cestovního ruchu.
Je ţádoucí podpořit synergické efekty stávající nabídky, zejména ubytování a stravování
v návaznosti na nově poskytované sluţby.
Globální cíl
Dobře dostupná a profesionálně řízená destinace cestovního ruchu s turistickým centrem
Roţnov pod Radhoštěm a dalšími středisky atraktivit CR s důrazem na nabídku aktivit
sportovního i nesportovního charakteru.
Naplňování globálního cíle zabezpečí identifikace sluţeb cestovního ruchu v turistických
centrech (Roţnov, Horní Bečva), jako místech soustředěné nabídky ubytování zaměřených
zejména na venkovskou a městskou turistiku ve významné turistické oblasti Beskyd.
Soustředění zdrojů (finančních, lidských) na řešení identifikovaných problémů spojených se
zvýšením návštěvnosti území.
1) nejvhodnější formy cestovního ruchu s největším potenciálem:
letní rekreace a pobyty v horách;
městská turistika, včetně kultury
venkovská turistika a její specifické formy
pěší turistika a cykloturistika
pobyt doprovázené trendovou sportovní infrastrukturou;
zimní sporty a rekreační pobyty v horách;
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2) zaměření na výsledky rozvoje cestovního ruchu:
- zvyšování počtu návštěvníků a zejména jejich průměrných denních výdajů;
- prodluţování průměrné délky pobytu návštěvníků
- zvýšení zaměstnanosti vytvářením nových pracovních míst v oboru;
- orientace na celoroční vyuţití produktu.
- zvyšování kvality poskytovaných sluţeb a kvalifikace pracovníků;
- zvyšování přidané hodnoty u poskytovaných sluţeb
Na základě výše uvedeného byly definovány specifické cíle IPRÚ, které jsou naplňovány
jednotlivými aktivitami:
Specifický cíl A.1:
Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení
Aktivita:
A.1.1 Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace)
v úrovni kvality sluţeb v objektech pro ubytování a stravování.
Specifický cíl A.2:
Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit
sportovního i nesportovního typu na území mikroregionu
Aktivity:
A. 2.1 Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních
poskytující sluţby jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch
A. 2.2 Dobudování existujících sportovních areálů určených pro cestovní ruch.
Specifický cíl B.1:
Rozvoj značení a turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů
Aktivita:
B. 1.1 Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku na území
mikroregionu a jejich značení.
Specifický cíl B.2:
Zkvalitnění dostupnosti objektů památek, pamětihodností a sportovních
a nesportovních center cestovního ruchu
Aktivita:
B. 2.1 Budování a modernizace přístupových komunikací k areálům, památkám
a pamětihodnostem.
Při návrhu obsahu jednotlivých aktivit byly respektovány hlavní cíle rozvoje cestovního
ruchu Zlínského kraje, které obecně předpokládají zapojení veřejného a neziskového
sektoru především v těchto oblastech:
Dobudování a modernizace veřejné infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu
a aktivit z oblasti CR ve vazbě na zlepšení konkurenceschopnosti sluţeb
a atraktivit pro cestovní ruch a vytvoření podmínek pro investice privátního
kapitálu.
Zatraktivnění prostředí měst, obcí a venkova prostřednictvím investic do veřejných
ploch a prostranství včetně zlepšení veřejných sluţeb s tím souvisejících.
Zlepšení a sjednocení informačních systémů s ohledem na jejich vyuţití pro
cestovní ruch.
Rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních, technických a historických památek
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a vytvoření podmínek pro jejich ekonomické vyuţití.
Realizace aktivit na podporu vzniku produktů a zajištění jejich marketingu.
OBLAST PODPORY 3.1 INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU.
Aktivita A. 2. 1

Popis aktivity:

Rekonstrukce/Výstavba doplňkových objektů v existujících
areálech a zařízeních poskytující služby jak sportovního, tak i
nesportovního typu pro cestovní ruch
Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky sluţeb cestovního
ruchu spojených s pobytem a aktivitami návštěvníků mikroregionu, a
to s ohledem na zajištění a poskytování komplexní nabídky sluţeb
sportovních i nesportovních aktivit exteriérového a interiérového typu
v území s potenciálem cestovního ruchu. V rámci aktivity půjde o
investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří:
a)
Nabídku letních/zimních aktivit
Zde jsou zahrnuty existující venkovní areály umoţňující po
dobudování vyţití u vody, rozšíření sluţeb cestovního ruchu
o sportoviště, nejrůznější dráhy a další atraktivity. Primárně jde
o zařízení, která jiţ dnes nabízí sluţby a jsou situována v území
s vysokou návštěvností a koncentrací návštěvníků. Při výběru
vhodných investičních záměrů budou preferovány
ty,
které
umoţňují zvýšit počet návštěvníků v území při vyuţití na návaznosti na
dosud existující stávajících zařízení, areálů. Jde například o moţnosti
trávení času návštěvníků v případě nepříznivého počasí či mimo letní
či zimní sezónu. Cílem je zvýšit koncentraci sluţeb a tím zvýšit
atraktivnost v rámci mikroregionálníhio významu. Důraz je kladen na
pestrost portfolia nabízených sluţeb tak, aby oslovilo co nejširší
spektrum návštěvníků.
b)
Nabídku interiérových a exteriérových služeb cestovního
ruchu poskytovaným návštěvníkům mikroregionu.
Jde o investiční projekty, které podporují vyuţití potenciálu v oblasti
sportovních i nesportovních aktivit, včetně kulturních a reagují na
nedostatečnou kapacitu a kvalitativní stránku moţností realizace
aktivit daného typu. Je zde také zahrnuto rozšiřování nabídky
aktivit CR, dobudování individuálních objektů umoţňujících rozšíření
sluţeb cestovního ruchu. To zahrnuje multifunkční sportovní zařízení,
galerie a jiná zařízení obdobného charakteru otevřená široké
návštěvnické veřejnosti, včetně infrastruktury pro agroturistiky
(rybářství, myslivost hipo atd.).

Zdůvodnění:

Cílem je zvýšit koncentraci sluţeb a tím zvýšit atraktivnost v rámci
mikroregionálního významu. Důraz je kladen na pestrost portfolia
nabízených sluţeb tak, aby oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků.
Mikroregion Roţnovsko trpí nedostatkem pestrosti nabídky pro trávení
volného času, včetně kvalitního koupání a zábavy u vody s důrazem, na
koncentraci těchto sluţeb v území. Pokud jsou sluţby nabízeny,
nacházejí se navíc v omezené míře na celém území mikroregionu aniţ
je kladen důraz na jejich koncentraci. Dochází tím ke sníţení atraktivity
území, aniţ je dostatečně vyuţit potenciál zejména návštěvníků
skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm a dobré přístupnosti po
komunikaci silnice Valašské Meziříčí – hranice Slovenska. Jde zejména
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Cílová skupina:

Výchozí stav:

Cílové výstupy:

Cílové výsledky:
Cílové dopady:
Příjemci:

o návaznosti na stávající sluţby v oblasti sportu a zábavy, v neposlední
řadě o vytvoření zázemí pro hru a zábavu dětí, které představují
významný segment návštěvníků. Logicky do tohoto komplexu patří i
zábava u vody. Cílem je vytvoření takových center sportu a zábavy,
které návazně umoţní i rozvoj zejména stravování a dalších sluţeb
(půjčovny kol, sportovního náčiní atd., včetně wellness sluţeb a fitcentr
apod..). Přirozená centra nabízející sluţby je nutné dobudovat jak
z pohledu sportovního, tak i kulturního vyţití nebo trávení volného času
(např. in-line brusle, koloběţky (i horské), skateboardy a letní boby,
nejrůznější překáţkové dráhy pro běh v terénu, paragliding, lezecké
stěny, krátké vodní dráhy pro nafukovací čluny a vodní kola, zázemí
pro kulturu atd. Důvodem je posilování nabídky interiérových i
exteriérových aktivit umoţňující vyuţití a rozšíření stávajícího
potenciálu cestovního ruchu v souvislosti s poskytováním sluţeb
návštěvníkům mikroregionu,
které jsou primárně
zaměřeny na
venkovní aktivity.
Cílová skupina, na kterou se tato aktivita zaměřuje je značně široká
- zahrnuje víceméně všechny segmenty návštěvníků mikroregionu.
Dostatečně široká a pestrá nabídka aktivit zdrţí turistu na ú zemí
mikroregionu déle a posílí jeho spotřebu.
Chybí areály nabízející zejména rodinám s dětmi a dětem moţnosti pro
aktivní trávení volného času, včetně nabídky koupání na jednom místě.
Nabídka aktivit je orientovaná i na starší generaci umoţňující jak
aktivní trávení volného času, tak i kulturně-poznávací turistiku
v rámci návštěvy území. Jde o omezenou nabídku sluţeb bez
potřebné koncentrace, moţnost pobytu na jednom místě, které
uzmoţní různé typy trávení volného času, včetně běţných,
doplňkových relaxačních aktivit.
Vybudování/Rekonstrukce/Rozšíření stávajících areálů nabízejících
sluţby a zvýšení jejich celoročního vyuţití. Předkladatel projektu
prokáţe vhodnost umístění projektu v daném území a jeho
vyuţitelnost návštěvníky mikroregionu. Rekonstruovaný/dobudovaný
areál jak sportovního, tak i nesportovního typu musí přispět
ke zvýšení návštěvnosti miokoregionu.
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu
Zvýšení počtu návštěvní turistické oblasti Roţnovska.
Obce a svazky obcí.
Místní NNO.
Organizace zřizované obcemi a městy.

Finanční plán:
Rok
Objem prostředků (tis.Kč)

2010

2011

2012

2013

35 000

0

0

0
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Struktura financování:
Zdroj
ROP 3.15
Vlastní zdroje ţadatelů
Celkem

Částka (tis.
Kč)

Pod(l

35 000
6 176,47
41 176,47

85%
15%
100%

Indikátory:
Počáteční Cílový
stav
stav

Název indikátoru

Typ

Jednotka

Definice indikátoru

Počet
podpořených
projektů na
rozvoj
cestovního ruchu

výstup

Počet

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

0

2

Počet

Celkový počet návštěvníků
podpořeného
zařízení
provozovaného
veřejným
subjektem vyuţitého primárně
pro cestovní ruch za první
kalendářní rok následující po
roce
dokončení
projektu.
Počet návštěvníků se rovná
počtu
fyzických
návštěv
(vstupů nebo pobytů).

0

20 000

%

Zvýšení
návštěvnosti
vybraných nejatraktivnějších
turistických
lokalit
(např.
památkových objektů). Budou
porovnávány
hodnoty
za
kalendářní rok předcházející
roku dokončení projektu s
hodnotou za kalendářní rok
následující po roku dokončení
projektu.

0

2

Počet
návštěvníků
podpořeného
zařízení
po
prvním
roce
provozu

Zvýšení
návštěvnosti v
referenčních
místech kraje

Aktivita B.1.1
Popis aktivity:

výsledek

dopad

Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku
na území mikroregionu a jejich značení.
Aktivita je zaměřena na plánování a realizaci vhodně zvolených
vycházkových
okruhů
pro pěší, cyklo a hipo turistiku. Jde o
dobudování tématických chodníků různých stupňů náročnosti, které v
sobě budou spojovat významné turistické cíle. Aktivita podporuje akce

5

Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního
projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí
podpory v rámci vyhlášení výzvy.
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Zdůvodnění:

Cílová skupina:

Výchozí stav:

Cílové výstupy:

Cílové výsledky:

jako je zpevňování podloţí, budování lávek, přechodů, odpočívadel,
vyhlídek, instalace informačních panelů a další akce obdobného
charakteru. Podporu lze poskytnout i na zřízení informačního centra,
které by poskytovalo kromě informovanosti i další sluţby návštěvníkům,
včetně animace cestovního ruchu v území, zejména individuálním
návštěvníkům.
V rámci realizovaných okruhů je preferována jejich vyuţitelnost v rámci
zimní sezóny pro běţecké lyţovaní, mimo jiné také jejich napojením
na obdobné okruhy sousedních mikroregionů, cyklotrasy v přírodě a
hipotrasy, výstavba či rekonstrukce vyhlídkových plošin, zpřístupnění
přírodních a kulturně-historických
zajímavostí, např. posedů pro
myslivost vyuţitelné veřejností a dalších objektů obdobného typu,
které vhodně rozšíří moţnosti turistické infrastruktury. Projektové
záměry musí být zaměřeny na podporu zvýšení návštěvnosti nebo
prodlouţení pobytu, včetně celoročního vyuţití. Tyto projekty budou při
hodnocení zvýhodněny.
Mikroregion se primárně orientuje mimo jiné také na trávení volného
času v přírodě, pěší turistiku, cykloturistiku v terénu, hipoturistiku.
Udrţované okruhy představují základní prvek nabídky. Fungující okruhy
pak v sobě nesou potenciál pro jejich doplnění o nové turistické cíle
ať uţ na komerční nebo veřejné bázi.
S rozmyslem plánované okruhy mohou usměrnit pohyb návštěvníků
ţádoucím směrem a podpořit tak spotřebu nabízených sluţeb
v miokroregionu. Realizací aktivity je podpořeno dobudování
jednotného systému značení pro různé druhy sluţeb (pěší turistika,
turistika na kole, hipo turistika), včetně vytvoření informačního centra
turistického ruchu v mikroregionu, které by se aktivně zaměřilo na
marketingové aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu v rámci
celého mikroregionu.
Za pomoci vybudovaných tras dojde k propagaci nabídky
mikroregionu. Díky vyznačeným
okruhům aktivita zároveň poslouţí
k poznávání přírody a k ochraně ţivotního prostředí. Ve střednědobém
horizontu pak přispěje ke zvýšení počtu ubytovaných tuzemských
návštěvníků na Roţnovsku a k prodlouţení délky jejich pobytu.
Návštěvnická veřejnost - cílové skupině ulehčí značené
a udrţované vycházkové okruhy moţnost nabídky pohybu po
mikroregionu a umoţní zpřístupnit a poznat i odlehlejší místa
mikroregionu.
Sekundárně poskytovatelé služeb v obcích mikroregionu - pro
tuto cílovou skupinu představuje realizace aktivity prospěch ve formě
zvýšeného zájmu o jejich sluţby
Stávající vycházkové okruhy jsou na území mikroregionu rozmístěny
bez zajištění vzájemné provázanosti, která by umoţňovala jejich
napojení jak na sluţby, tak i na obdobné trasy v sousedních
regionech. Stávající IC pro návštěvníky mikroregionu se nachází
v nevyhovujících prostorách úřadu. Vzhledem k vysokému počtu
obslouţených návštěvníků by bylo vhodné umístnit IC do samostatných
prostor
Pokrytí území mikroregionu informačními tabulemi.
Napojení sítě existujících turistických okruhů.
Počet podpořených projektů
Rozšíření počtu turistických cílů.
Zvýšený počet návštěvníků.
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Cílové dopady:
Příjemci:

Zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti Roţnovska.
Prodlouţení průměrné délky pobytu návštěvníků.
Obce a svazky obcí
Místní NNO.

Finanční plán:
Rok

2010

Objem prostředků (tis.Kč)

2011

2012

0

0

2 000

2011

Celkem
0

2000

Struktura financování:
Částka (tis.
Kč)

Zdroj
ROP 3.16
Vlastní zdroje ţadatelů
Celkem

2 000
352,94
2 352,94

Podíl
85%
15%
100%

Indikátory:
Název indikátoru
Počet
podpořených
projektů na
rozvoj cestovního
ruchu
Počet nově
vytvořených nebo
rozšířených
informačních
systémů

Zvýšení
návštěvnosti v
referenčních
místech kraje

Typ

výstup

Jednotk
a

Počet

výsledek

Počet

dopad

%

Definice indikátoru
Počet podpořených
projektů v rámci prioritní
osy zaměřené na rozvoj
cestovního ruchu
Počet
vybudování/modernizací
jednotných informačních
systémů slouţících
k propagaci dané turistické
oblasti. Započítávají se i
nově zřízená nebo
rekonstruovaná IC.
Zvýšení návštěvnosti
vybraných nejatraktivnějších
turistických lokalit (např.
památkových objektů).
Budou porovnávány
hodnoty za kalendářní rok
předcházející roku
dokončení projektu s
hodnotou za kalendářní rok
následující po roku
dokončení projektu.

Počáteční Cílový
stav
stav

0

1

0

1

0

2

6

Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního
projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se ř(d( aktuálními pravidly pro poskytnutí
podpory.
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Aktivita B. 2.1
Popis aktivity:

Zdůvodnění:

Cílová skupina:

Výchozí stav:

Cílové výstupy:

Cílové výsledky:
Cílové dopady:

Budování a modernizace přístupových komunikací k areálům,
památkám a pamětihodnostem.
Aktivita je zaměřena na přístupové komunikace, popř. parkoviště , např.
na konci účelové komunikace nebo vybavení pro umístění chráněných
boxů pro kola apod.. Jde o akce umoţňující přístup a dostupnost ke
stávajícím či nově budovaným/rekonstruovaným turistickým cílům
v mikroregionu různým kategoriím návštěvníků (pěším, cyklistům,
jezdcům na koni a v povozu apod.). Investiční záměry připravené v
rámci této aktivity budou vţdy vázány na stávající či nově vznikající
zařízení cestovního ruchu a prokáţí důleţitost záměru stejně tak i míru
vyuţití návštěvníky mikroregionu. Aktivita bude realizována vţdy s
ohledem na zachování environmentálních kvalit mikroregionu.
Forma aktivity představuje řešení akcí, které vytvářejí a doplňují
infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu. Přístupové komunikace
představují omezující faktor pro aktivity spojené se sluţbami cestovního
ruchu. Realizace této aktivity, tak představuje jednu z moţných
podpor spojených s odstraněním negativních faktorů.
Návštěvnická veřejnost - Této cílové skupině aktivita zvýší
komfort při pohybu po mikroregionu.
Sekundárně poskytovatelé služeb v obcích mikroregionu Pro tuto cílovou skupinu představuje realizace aktivity prospěch ve
formě zvýšeného zájmu o jejich sluţby.
Na území mikroregionu je nedostačující doplňková infrastruktura,
zvláště pak příjezdové komunikace k zařízením CR stávajícím či nově
budovaným
Vybudované/rekonstruované přístupové komunikace
Vybudovaná parkovací místa pro auta a kola
Počet podpořených podniků cestovního ruchu.
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu.
Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Roţnovska.

Finanční plán:
Rok

2010

Objem prostředků (tis.Kč)

3 000

2011

2012

0

0

2013

Celkem
0

3 000

Struktura financování:
Zdroj
ROP 3.17
Vlastní zdroje ţadatelů
Celkem

Částka (tis.
Kč)
3 000
529,42
3 529,42

Pod(l
85%
15%
100%

7

Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního
projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se ř(d( aktuálními pravidly pro poskytnutí
podpory.
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Indikátory:
Název indikátoru
Počet podpořených
projektů na rozvoj
cestovního ruchu

Počet návštěvníků
podpořeného
zařízení po prvním
roce provozu

Zvýšení
návštěvnosti v
referenčních
místech kraje

Typ

výstup

výsledek

dopad

Definice indikátoru

Počáteční
stav

Cílový
stav

Počet

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

0

1

Počet

Celkový počet návštěvníků
podpořeného
zařízení
provozovaného
veřejným
subjektem
vyuţitého
primárně pro cestovní ruch
za první kalendářní rok
následující
po
roce
dokončení projektu. Počet
návštěvníků se rovná počtu
fyzických návštěv (vstupů
nebo pobytů).

0

5 000

%

Zvýšení návštěvnosti
vybraných nejatraktivnějších
turistických lokalit (např.
památkových objektů).
Budou porovnávány hodnoty
za kalendářní rok
předcházející roku
dokončení projektu s
hodnotou za kalendářní rok
následující po roku
dokončení projektu.

0

2

Jednotka

OBLAST PODPORY 3.3 PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
Při návrhu obsahu jednotlivých aktivit byly respektovány hlavní cíle rozvoje cestovního
ruchu Zlínského kraje, které obecně předpokládají zapojení veřejného a neziskového
sektoru především v těchto oblastech:
Zatraktivnění mikroregionu prostřednictvím
investic
do kvality ubytování
a stravování v návaznosti na zavedení standardů kvality
Zlepšení úrovně a rozsahu poskytovaných sluţeb zejména v turistických centrech
dobudování infrastruktury ve sportovních centrech cestovního ruchu
Veškeré popsané aktivity se zaměřují na ty problematické problémové oblasti, která se
zaměřuje na podporu v oblasti podpory 3.3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.
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Aktivita A. 1. 1

Popis aktivity:

Zdůvodnění:

Cílová skupina:
Výchozí stav:
Cílové výstupy:

Cílové výsledky:
Cílové dopady:
Příjemci:

Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba,
modernizace) v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování
a stravování.
Aktivita je zaměřena na zvýšení úrovně kvality sluţeb ubytování a
stravování ve formě rekonstrukce/výstavby nutných zařízení
spojených se zařazením zařízení do kategorie j ak ost i. Aktivita
bude realizována formou integrovaného projektu, cíle kterého budou
naplněny individuálními projekty podnikatelských subjektů. Dotace
umoţňuje odstranit nedostatky ubytovacích a stravovacích zařízení
tak, aby mohly být tato zařízení zařazeny do kategorie kvality
(zavedení a uplatnění systému kvality na území Roţnovska). Důraz
je kladen t aké na stavební úpravy umoţňující zpřístupnění daných
zařízení zdravotně postiţeným návštěvníkům, nebo rodinám s dětmi
apod.. V rámci aktivity budou upřednostněny záměry těch subjektů,
které budou řešit zvýšení úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení
(zařazení do vyššího kvalitativního typu) a která leţí na trasách pro
pěší, cyklo nebo hipo. Pro posouzení daného zařízení, zda splňuje
zařazení do daných kvalitativních kategorií ubytovacích zařízení
bude vyuţito metodiky Asociace hotelů a restaurací České
republiky a zpracovaného samohodnotícího protokolu, který bude
předmětem odborného posouzení.
Současným trendem v cestovním ruchu je standard poskytovaných
sluţeb, který rozhoduje o návštěvnosti území. Jedná se převáţně o
standard ubytovacích zařízení jak v HUZ a v soukromí (privát), tak
stravovacích zařízení. Nejde jen o podporu „luxusu“, který byl obsahem
podpory 1.etapy IPRÚ, ale i garance kvality poskytovaných sluţeb jak
pro tuzemskou, tak i zahraniční klientelu v ubytovacích zařízení niţšího
stupně. Nedostatečný počet ubytovacích a stravovacích zařízení
garantujících transparentní sluţby představuje rezervu v potenciálu
mikroregionu. Poţadavek na garanci kvality sluţeb odpovídající všem
cílovým skupinám návštěvníkům představuje zejména pro potřeby
rozvoje tuzemského cestovního ruchu významný potenciál, který
následně umoţní i další rozvoj. Je potřeba zohlednit v rámci všech
sluţeb na území mikroregionu dbát na specifika cílových skupin a
přizpůsobit jim nabízené sluţby. Zavedením hodnocení kvality dojde i
k trvalému důrazu na kvalifikaci a odbornou úroveň pracovníků
podílejících se na sluţbách cestovního ruchu.
Cílovou skupinou jsou všechny skupiny návštěvníků regionu.
Mikroregion je poměrně kvalitně pokryt sítí ubytovacích a
stravovacích sluţeb, avšak bez garance kvality.
Rekonstruovaná ubytovací a stravovací zařízení včetně potřebného
vybavení pro zařazení do kategorií kvality sluţeb podle zaváděného
systému hodnocení kvality v cestovním ruchu.
Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po
prvním roce provozu
Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Roţnovska.
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona
č. 513/1991 Sb. Obchodní ( zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Finanční plán:
Rok

2010

Objem prostředků (tis.Kč)

2011

2012

0

0

3 000

2013

Celkem
0

3 000

Struktura financování:
Částka (tis.
Kč)

Zdroj
ROP 3.38
Vlastní zdroje ţadatelů
Celkem

3 000
4 500
7 500

Pod(l
40%
60%
100%

Indikátory:
Název
indikátoru
Počet
podpořených
podniků
cestovního
ruchu

Typ

výstup

Počet
návštěvníků
podpořeného
zařízení
výsledek
návazné
infrastruktury
po prvním roce
provozu

Zvýšení
návštěvnosti v
referenčních
místech kraje

Dopad

Jednotka

Počet

počet

%

Definice indikátoru
Počet podniků (soukromých
subjektů) podpořených v rámci
oblastí podpory zaměřených na
cestovní ruch. Kaţdý podpořený
podnik se uvádí v rámci
programového období 2007-2013
pouze jednou.
Celkový počet návštěvníků
podpořeného zařízení návazné
infrastruktury provozovaného
soukromým subjektem vyuţitého
primárně pro cestovní ruch za
první kalendářní rok následující
po roce dokončení projektu.
Počet návštěvníků se rovná
počtu fyzických návštěv (vstupů
nebo pobytů).
Zvýšení návštěvnosti vybraných
nejatraktivnějších turistických
lokalit (např. památkových
objektů). Budou porovnávány
hodnoty za kalendářní rok
předcházející roku dokončení
projektu s hodnotou za
kalendářní rok následující po
roku dokončení projektu

Počáteční Cílový
stav
stav

0

5

0

3 000

0

2

8

Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního
projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se ř(d( aktuálními pravidly pro poskytnutí
podpory.
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Aktivita A. 2.2
Popis aktivity:

Zdůvodnění:

Cílová skupina:

Výchozí stav:
Cílové výstupy:
Cílové výsledky:

Cílové dopady:
Příjemci:

Dobudování existujících sportovních areálů určených pro
cestovní ruch.
Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky sluţeb z oblasti CR
návštěvníkům
mikroregionu navštěvujícím fungující sportovní
areály.
V rámci
aktivity budou podpořeny investiční projekty, které řeší
nedostatečnou kapacitní a kvalitativní stránku sluţeb. Důraz bude
kladen na plné vyuţití potenciálu stávajících zařízení. Projektové
záměry tohoto typu budou zvýhodněny při jejich hodnocení
zejména v souvislosti se zvýšením návštěvnosti mikroregionu např.
v důsledku modernizace vleků, včetně návazných aktivit,
pro běţecké
lyţování,
dobudováním
snow-parků, areálů
(zasněţovací systémy, strojní vybavení pro údrţbu sjezdovek a
běţeckých tras). U letních a celoročních sluţeb doplnění o sluţby
spojené s wellness, dětskými sportovišti atd..
Z hlediska nejvýznamnějších nabízených sluţeb jsou sportovní areály
jak pro zimní, tak letní turistiku. Mikroregion Roţnovsko má, ostatně
jako i zbytek Beskyd, vybudovanou pověst území vhodného pro aktivní
trávení volného času, jak v zimě, tak i létě. V současné době se jeví
jako nezbytné v rámci těchto center pokračovat v jejich komplexním
dobudování a rozšíření včetně zvýšení kvality poskytovaných sluţeb. V
rámci zvyšování kvality sluţeb stávajících areálů je zapotřebí
zabezpečit zejména odstranění nedostatků, které působí sníţení
potenciálu a vyuţití, např. technické zázemí apod..
Primární cílovou skupinou aktivity jsou všechny cílové skupiny
mající zájem o aktivní trávení volného času. Zatraktivnění nabídky
skupinám návštěvníků lze
předpokládat zvýšení jejich počtu
a prodlouţení délky jejich pobytu.
Nedostatečně rozvinuté sluţby, které by reagovaly na nedostatky
a eliminaci faktorů, které ovlivňují kvalitu a rozsah nabízených sluţeb.
Modernizované/rekonstruované/vybudované areály pro sport.
Nárůst návštěvníků modernizovaných areálů.
Vytvoření nových pracovních míst.
Prodlouţení délky pobytu návštěvníků v mikroregionu.
Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Roţnovska.
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona
č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Finanční plán:
Rok
Objem prostředků (tis.Kč)

2010
7 000

2011

2012

0

0
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Struktura financování:
Zdroj

Částka
(tis. Kč)

Podíl

ROP 3.39
Vlastní zdroje ţadatelů
Celkem

7 000
10 500
17 500

40%
60%
100%

Indikátory:
Název indikátoru

Typ

Počet podpořených
podniků cestovního výstup
ruchu

Počet návštěvníků
podpořeného
zařízení návazné
výsledek
infrastruktury po
prvním roce
provozu

Zvýšení
návštěvnosti v
referenčních
místech kraje

dopad

Cílový
stav

Jednotka

Definice indikátoru

Počáteční
stav

Počet

Počet podniků (soukromých
subjektů) podpořených v
rámci
oblastí
podpory
zaměřených na cestovní
ruch.
Kaţdý
podpořený
podnik se uvádí v rámci
programového období 20072013 pouze jednou.

0

2

počet

Celkový počet návštěvníků
podpořeného
zařízení
návazné
infrastruktury
provozovaného soukromým
subjektem
vyuţitého
primárně pro cestovní ruch
za první kalendářní rok
následující
po
roce
dokončení projektu. Počet
návštěvníků se rovná počtu
fyzických návštěv (vstupů
nebo pobytů).

0

3 000

Zvýšení
návštěvnosti
vybraných
nejatraktivnějších
turistických lokalit (např.
památkových
objektů).
Budou
porovnávány
hodnoty za kalendářní rok
předcházející
roku
dokončení
projektu
s
hodnotou za kalendářní rok
následující
po
roku
dokončení projektu.

0

2

%

9

Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního
projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se ř(d( aktuálními pravidly pro poskytnutí
podpory.
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4.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování
relevantních indikátorů
Uvedeného specifických cílů by mělo být dosaţeno prostřednictvím realizace investic
podpořených v rámci oblastí podpory 3.1 a 3.3 ROP SM případně jiných zdrojů.
Strategie aktualizace IPRÚ Roţnovsko vychází z definované struktury indikátorové soustavy
IPRÚ Roţnovsko v návaznosti na podporované aktivity. Na základě evaluace IPRÚ
Roţnovsko došlo k vytvoření „indikátorové soustavy“, kterou tvoří indikátory IPRÚ a indikátory
projektů. Indikátory na úrovni IPRÚ slouţí pro účely efektivního řízení distribuce finančních
prostředků
a bude se jimi měřit naplňování vytyčených cílů. Je zřejmé, ţe zvolené typy
indikátorů zohledňuje kombinaci výsledků a dopadů intervencí IPRÚ Roţnovsko s dalšími
faktory, zejména privátními investicemi a investicemi municipalit do rozvoje území.
Soustava indikátorů vychází z Národního číselníku indikátorů a tvoří otevřený nástroj, který
reaguje na potřeby realizace ROP SM. Aktualizace IPRÚ Roţnovsko představuje nástroj
systémového vyuţití indikátorů a důleţitý proces, kterým je moţné přesněji vymezit cíle,
výsledky a výstupy projektů a to s vazbou na naplnění cílů IPRÚ. Systém indikátorů je
navrţen tak, aby indikátory projektů, tzv. „podřízené indikátory“ bylo moţné vypočítávat pro
tzv. „nadřízené indikátory“ IPRÚ Roţnovsko.
Tabulka: Přehled indikátorů jednotlivých aktivit
Specifický cíl

A.1 Kvalita
ubytovacích a
stravovacích
zařízení

A. 2 Zkvalitnění
a rozšíření
nabídky
exteriérových a
interiérových
aktivit
sportovního i
nesportovního
typu na území
mikroregionu

Aktivita
A.1.1
Podpora na odstranění
nedostatků (rekonstrukce,
dostavba,modernizace)
v úrovni kvality sluţeb
v objektech pro ubytování a
stravování
A.2.1
Rekonstrukce/výstavba
doplňkových objektů
v existujících areálech a
zařízeních poskytující
sluţby jak sportovního, tak i
nesportovního typu pro
cestovní ruch
A.2.2
Dobudování existujících
sportovních areálů určených
pro cestovní ruch.

B. 1 Rozvoj
značení a
turistických cílů a
provázaných
vycházkových
okruhů

B.1.1
Vybudování turistických
okruhů pro pěší, cyklo, hipo
turistiku na území
mikroregionu a jejich
značení.

B.2 Zkvalitnění
dostupnosti

B.2.1 Budování a
modernizace přístupových
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Indikátor
Název

Typ

Počet podpořených podniků
cestovního ruchu
Počet návštěvníků podpořeného
zařízení návazné infrastruktury
po prvním roce provozu
Zvýšení návštěvnosti
v referenčních místech kraje

výstup

Počet podpořených projektů na
rozvoj cestovního ruchu

výstup

Počet návštěvníků podpořeného
zařízení po prvním roce provozu

výsledek

Zvýšení
návštěvnosti
referenčních místech kraje

v

dopad

Počet podpořených podniků
cestovního ruchu
Počet návštěvníků podpořeného
zařízení návazné infrastruktury
po prvním roce provozu
Zvýšení
návštěvnosti
v
referenčních místech kraje
Počet podpořených projektů na
rozvoj cestovního ruchu
Počet nově vytvořených nebo
rozšířených
informačních
systémů
Zvýšení
návštěvnosti
v
referenčních místech kraje

výstup

Počet podpořených projektů na
rozvoj cestovního ruchu
Počet návštěvníků podpořeného

Výstup

Červenec 2010

výsledek

Dopad

výsledek

dopad
výstup
výsledek

dopad

výsledek
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objektů památek,
pamětihodností a
sportovních a
nesportovních
center
cestovního
ruchu

komunikací k areálům,
památkám a
pamětihodnostem.

zařízení po prvním roce provozu
Zvýšení
návštěvnosti
v
referenčních místech kraje

dopad

tabulka: Indikátory IPRU
Název indikátoru

Počet podpořených
projektů na rozvoj
cestovního ruchu
Počet podpořených
podniků cestovního
ruchu

Jednotka

A 2.1
Výstup

B 1.1

B 2.1

A.1.1

A.2.2

Počet

2

1

1

-

-

Počet

-

-

-

5

2

Výsledek

Počet návštěvníků
podpořeného zařízení
po prvním roce provozu
Počet návštěvníků
podpořeného zařízení
návazné infrastruktury
po prvním roce provozu
Počet nově vytvořených
nebo rozšířených
informačních systémů

Počet

20 000

-

5 000

-

-

Počet

-

-

-

3 000

3 000

Počet

-

1

-

-

-

2

2

2

2

Dopad

Zvýšení návštěvnosti v
referenčních místech
kraje

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota
Popis indikátoru
Popis způsobu měření
Zdroj měření
Periodicita měření

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota

%

2

Indikátory výstupu
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Počet
0
4
Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na
rozvoj cestovního ruchu
Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Dosaţení potřebných hodnot dokládá koordinátor IPRÚ.
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu
Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Počet
0
7
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Popis indikátoru

Popis způsobu měření

Zdroj měření
Periodicita měření

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota
Popis indikátoru

Popis způsobu měření

Zdroj měření
Periodicita měření

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota

Popis indikátoru

Popis způsobu měření

Počet podniků (soukromých subjektů) podpořených v rámci
oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. Kaţdý podpořený
podnik se uvádí v rámci programového období 2007-2013 pouze
jednou.
Dosaţení potřebných hodnot dokládá v rámci jednotlivých aktivit
IPRÚ realizátor individuálních projektů. V rámci naplnění
indikátoru za celé IPRÚ pak potřebné hodnoty sleduje a dokládá
koordinátor IPRÚ a to na základě předloţeného monitorovacího
hlášení o realizaci individuálního projektu. Povinnost zpracovat
monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi
realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů
realizovaných v rámci IPRÚ.
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně..

Indikátory výsledku
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce
provozu
Počet
0
25 000
Celkový
počet
návštěvníků
podpořeného
zařízení
provozovaného veřejným subjektem vyuţitého primárně pro
cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce
dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických
návštěv (vstupů nebo pobytů).
Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato
povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.
Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená
zařízení, kde je to technicky moţné, to znamená, kde je moţné
tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet
ubytovaných.
Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze
smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a
koordinátorem IPRÚ.
Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů
realizovaných v rámci IPRÚ..
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně..
Indikátory výsledku
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury
po prvním roce provozu
Počet
0
6 000
Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné
infrastruktury provozovaného soukromým subjektem vyuţitého
primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po
roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu
fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).
Pro zjištění naplnění indikátoru je pouţito hodnoty za všechna
podpořená zařízení, která byla podpořena v rámci IPRÚ.
Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato
povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.
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Zdroj měření
Periodicita měření

Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená
zařízení, kde je to technicky moţné, to znamená, kde je moţné
tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet
ubytovaných.
Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze
smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a
koordinátorem IPRÚ.
Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů
realizovaných v rámci IPRÚ a projekt na koordinaci a řízení
IPRÚ.
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně.
Indikátory výsledku

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota
Popis indikátoru

Popis způsobu měření

Zdroj měření
Periodicita měření

Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota
Popis indikátoru

Popis způsobu měření

Zdroj měření
Periodicita měření

Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních
systémů
Počet
0
1

Počet vybudování/modernizací jednotných informačních
systémů slouţících k propagaci dané turistické oblasti.
Započítávají se i nově zřízená nebo rekonstruovaná IC.
Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato
povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.
Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze
smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a
koordinátorem IPRÚ.
Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů
realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je
pouţito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně.
Indikátory dopadu
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje
%
100
2
Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických
lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány
hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení
projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku
dokončení projektu
Měření bude probíhat v souladu s připravovaným monitorovacím
systémem pro měření indikátorů. Indikátor bude sledován ve
spolupráci s CCR VM. Tato povedou evidenci potřebnou pro
zjišťování naplnění indikátoru.
Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů
realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je
pouţito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
Měření probíhá v rámci sledovaného období průběţně,
minimálně jedenkrát ročně
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Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit
Harmonogram realizace aktualizovaného IPRÚ
Datum zahájení přípravy
aktualizace IPRÚ
4/2010
Datum zahájení realizace
aktualizovaného IPRÚ
7/2010
Datum ukončení realizace IPRÚ
31/7/2015
Vyhlášení specifické výzvy na
7/2010 – aktivity A.2.1., B.1.1.,B.2.1.,A.2.2,
předkládání projektů do IPRÚ
5/2011 – aktivita A.1.1
Aktivity aktualizovaného IPRÚ vyjma A.1.1 budou realizovány
v roce 2010.
Výše alokace
Rok
na výzvu (tis.
Kč) VS, PS
2010
2011

47 000
3 000

Pro realizaci aktivity A.1.1 v roce 2011 proběhnou systémové
práce k její realizaci. .
Alokace ROP 3.1 pro oblast Rožnovska na jednotlivé aktivity
IPRÚ v Kč
Popis časové realizace IPRÚ

Aktivita

Zdroje
žadatelů
6 176,47
352,94
529,42
7 058,83

ROP 3.1

A. 2. 1
B. 1. 1
B. 2. 1
Celkem

35 000
2 000
3 000
40 000

Celkem
41 176,47
2 352,94
3 529,42
47 058,83

Alokace ROP 3.3.1 pro oblast Rožnovska na jednotlivé aktivity
IPRÚ v Kč
Aktivita
A. 1. 1
A. 2. 2
Celkem

ROP 3.3

Zdroje
žadatelů

Celkem

3 000
7 000
10 000

4 500
10 500
15 000

7 500
17 500
25 000

Časový harmonogram
Plán
aktivit

2010

A. 2. 1
A. 2. 2
B. 1. 1
B. 2. 1
A.1.1

x
x
x
x

2011
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

2013
x
x
x
x
x
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4.5. Analýza rizik IPRÚ
Účelem analýzy je zkoumání moţných nejzávaţnějších rizik, které by mohly ohrozit
přípravu a realizaci jednotlivých aktivit IPRÚ pro oblast Roţnovska v rámci oblasti
podpory 3. 1 ROP NUTS2 Střední Morava. Hlavní rizika jsou sledována na úrovni
podporovaných aktivit a projektů.
Pro označení závaţnosti jednotlivých rizik byla zvolena třístupňová škála hodnocení
dopadu – vysoký dopad, pochybný dopad, nízký dopad.
Riziko 1: Nedostatek informací o návštěvnosti území
Dopad:

Vysoký

Typ rizika: riziko realizace
Komentář:
Vzhledem k tomu, ţe nejsou k dispozici informace o struktuře návštěvnosti a poskyovaných
sluţbách, je moţné očekávat problémy spojené zejména s definováním poţadavků
a potřeb spojených s rozvojem cestovního ruchu v území. Investice do cestovního ruchu,
zejména jejich návratnost, včetně získání cizích zdrojů je v důsledku neexistence údajů
významným nedostatkem a rizikem.
Opatření:
Zpracovat evaluační studii a s vazbou na indikátory „Zvýšení atraktivity podpořených měst
a obcí“, „Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje“ zpracovat studii a metodiku.
Riziko 2: Nedostatek koordinace při realizaci projektů naplňujících aktivity IPRÚ
Dopad:

vysoký

Typ rizika: riziko naplnění indikátorů
Komentář:
Nedostatečné zajištění koordinace v rámci realizace individuálních projektů můţe
v konečném důsledku vést k ohroţení naplnění indikátorů projektů a IPRÚ.
Opatření:
Zajistit v součinnost s RR potřebnou koordinaci příjemců, zejména se zaměřením na
indikátory projektů.
Účelem analýzy je zkoumání moţných nejzávaţnějších rizik, které by mohly ohrozit přípravu
a realizaci jednotlivých aktivit IPRÚ pro oblast Roţnovska v rámci oblasti podpory 3. 1 ROP
NUTS2 Střední Morava. Hlavní rizika jsou sledována na úrovni individuálních projektových
záměrů, které tvoří základní prvek pro naplňování jednotlivých aktivit.
Pro označení závaţnosti jednotlivých rizik byla zvolena třístupňová škála hodnocení dopadu
– vysoký dopad, pochybný dopad, nízký dopad.
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5.

FINANČNÍ PLÁN IPRÚ

FINANČNÍ PLÁN A ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ V ČASE
Alokace ROP 3.1 na jednotlivé aktivity IPRÚ v tis. Kč
Aktivita
A. 2. 1
B. 1. 1
B. 2. 1
Celkem

ROP 3.1
35 000
2 000
3 000
40 000

Zdroje
ţadatelů
6 176,47
352,94
529,42
7 058,83

Celkem
41 176,47
2 352,94
3 529,42
47 058,83

Alokace ROP 3.3.1 na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč
Aktivita
A. 1. 1
A. 2. 2
Celkem

ROP 3.3
3 000
7 000
10 000

Zdroje
ţadatelů
4 500
10 500
15 000

Celkem
7 500
17 500
25 000

Celkový přehled předpokládaných toků prostředků oblasti podpory 3. 1
Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro IPRÚ Rožnovska v tis. Kč
Aktivita\Ro
k 2. 1
A.
B. 1. 1
B. 2. 1
Celkem

2010
0
0
0
0

2011
24 500
1 460
2 100
28 060

2012
10 500
540
900
11 940

2013
0
0
0
0

Celkem
35 000
2 000
3 000
40 000

Celkový přehled
předpokládaných
celkových
toků
Podnikatelská infrastruktura a služby pro IPRÚ Rožnovska v tis. Kč
Aktivita\Ro
k
A. 1. 1
A. 2. 2
Celkem

Příjmení
Titul před

2010
0
0
0

Mišák
MVDr.

2011
0
4 900
4 900

2012
3 000
2 100
5 100

2013
0
0
0

Statutární zástupce
Jméno
Titul za

za

aktivity 3.3

Celkem
3 000
7 000
10 000

Stanislav

Podpis
Datum

Integrovaný plán rozvoje území Roţnovsko aktualizace

Červenec 2010

Stránka 40 z 40

