
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO JSME? 

GARANTA CZ a.s. je regionální společností, která řadu let na našem 

trhu nabízí obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým 

organizacím a dalším subjektům komplexní služby v oblasti dotačního 

managementu. Společnost GARANTA CZ, a.s. působí od roku 2005 

v Jihočeském kraji, kde již získala na nejrůznější projekty dotace ve výši 

více než půl miliardy korun. Od roku 2011 rozšířila svou činnost i pro 

Plzeňský kraj.  

 
Analýza Vašeho 

projektového záměru 

ve vztahu k dotačním 

možnostem. 

 

 

Odborná pomoc při 

přípravě projektu, 

kvalitní zpracování 

žádosti o dotaci a její 

předložení. 

Zajištění veškeré 

administrativy a 

monitoringu projektu, 

komunikace 

s poskytovatelem 

dotace. 

 

 

Realizace zadávacích 

řízení. 

Zpracování 

podnikatelských 

záměrů, studií 

proveditelnosti, 

finančních analýz. 

Bezplatné prvotní konzultace nad Vaším 

projektovým záměrem, vyhledání 

vhodného dotačního titulu a zhodnocení 

reálné možnosti získání dotace. 

Přizpůsobení Vašeho 

projektového záměru 

požadavkům příslušného 

dotačního titulu, spolupráce 

s projektanty, rozpočtáři a 

dalšími, zpracování žádosti o 

dotaci včetně všech příloh.  

Zpracování průběžných a 

etapových zpráv, komunikace s 

poskytovatelem dotace, hlášení 

změn v projektu, pomoc při 

zajištění povinné publicity projektu, 

zpracování závěrečné zprávy a 

žádostí o proplacení. 

Realizace zadávacího řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, či dle 

vlastních podmínek poskytovatele 

dotace.  

GARANTA CZ a.s. 

Pobočka Plzeň 

Pražská 84/15 

301 00 Plzeň 

Ing. Jaroslava Hřebcová 

T:    (+420) 725 005 891 

E:    hrebcova@garanta-

cz.eu  

 

Pobočka České Budějovice 

Kněžská 365/22 

370 01 České Budějovice 

Ing. Zuzana Drábová 

T/F:  (+420) 725 038 384 

E:  drabova@garanta-

cz.eu 

 

www.garanta-cz.eu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Termín podávání žádostí: 

do 17. 2. 2012 

 

Dotaci je možné získat na tyto záměry:  

 výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, cyklostezek, naučných stezek, 

jezdeckých stezek, včetně doprovodné infrastruktury zvyšující atraktivitu stezek (např. 

dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding a in-

line brusle), 

 pořízení a umístění informačních stojanů a značek, 

 vybudování/ vybavení/ rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty (cykloservis, půjčovna 

sportovních potřeb, turistické informační centrum), 

 výstavba sociální zařízení (WC – min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u 

parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, 

restaurace, ubytování), 

 dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras o dětské koutky, 

sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů, apod., 

 zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. vybudování nájezdových plošin, 

schodolezů, výtahů), 

 pořízení tzv. „městských kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech měst a poblíž atraktivit 

cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci), 

 pořízení elektrokol, 

 pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi parkovištěm a 

atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity (cyklo/ski bus do 25 míst, turistický 

vláček, apod.), alternativní forma dopravy (např. lodičky), 

 úprava/ vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky umožňující bezpečný a 

snadný nástup a výstup handicapovaných a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy, 

apod.), 

 zavedení/ zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a 

informovanosti po atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové 

a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, apod.), 

 vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který 

zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity, 

 prezentace projektu (výše uvedených aktivit) formou webu a online propagace, účast na 

veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání letáků, brožur propagujících 

vytvořený produkt, semináře, propagační akce, soutěže  

 

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Forma a výše dotace: 

 Max. 50 % celkových výdajů projektu. 

 Minimální výše celkových výdajů 250 000 Kč. 

 Maximální výše celkových výdajů 5 000 000 Kč. 

 Podpora „de minimis“ – max. dotace 200 000 EUR v posledních třech letech. 

 

Žádat o dotaci mohou: 

 Právnické nebo fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost. 

 Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční 

zdraví (vypořádané závazky vůči státu, kladný výsledek hospodaření za rok 2009 i 2010), 

živnostenské oprávnění k podnikatelské činnosti vztahující se k předmětu akce nebo s akcí 

související. 

 

Důležité přílohy k žádosti: 

 Podnikatelský záměr (zajišťuje GARANTA CZ a.s.). 

 Projektová dokumentace u stavebních akcí. 

 Položkový rozpočet. 

 Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku. 

 Doklad o prokázání vlastnických vztahů (výpis z KN, katastrální mapa, nájemní smlouva,…). 

 Daňová přiznání za rok 2009, 2010. 

 Stavební povolení (dokládá se později). 

 

Hodnotící kritéria: 

 Prokázání potřebnosti akce pro cílové skupiny. 

 Komplexnost realizované akce a její reálnost. 

 Tvorba nových nebo zachování stávajících pracovních míst. 

 Dlouhodobá udržitelnost. 

 Zohlednění všech rizik. 

 Podrobnost rozpočtu. 

 Přiměřenost rozpočtu. 

 Využitelnost i mimo hlavní sezónu. 

 Vliv na udržitelný rozvoj cestovního ruchu. 

 Podpora nediskriminace a rovných příležitostí. 

 

  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT  

 

 

Pražská 84/15, Plzeň 

 

Ing. Jaroslava Hřebcová 

+420 725 005 891 

hrebcova@garanta-cz.eu 


