
DOTAČNÍ TITUL Č. 1 - Podpora agroturistiky

Hodnocení Počet bodů

A. Agroturistické služby, prezentace

A. 1

neuvedení počtu nebo uvedení chybného čísla 0

7. místo a níže v pořadí 1

4. až 6 místo v pořadí 4

1. až 3. místo v pořadí 7

A. 2 Certifikované služby (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky)
žadatel nemá certifikaci 0

žadatel disponuje certifikací 3

A. 3

žadatel v rámci projektu nebude vytvářet nový zážitek 0

žadatel v rámci projektu vytvoří 1 až 3 nové zážitky 3

žadatel v rámci projektu vytvoří 4 a více nových zážitků 5

A. 4

0

1

2

3

4

A. 5

0

1

2

5

A. 6

0

2

5

10

nepořádáme akce pro veřejnost 0

1 – 5 akcí ročně 1

6 – 10 akcí ročně 2

11 a více akcí 3

A. 8

není zaměřeno na zpřístupnění osobám se zdravotním postižením 0

3

7

A. 9

0

5

8

ne 0

ano 1

Navrhované náklady jsou přiměřené
ne 0

ano 1

B. 3
ne 0

ano 3

B. 4
ne 0

ano 3

Maximální možný počet dosažených bodů 60

* Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko (turistická oblast Beskydy)

Euroregion Praděd (turistická oblast Jeseníky-Východ)

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (turistická oblast Poodří - Moravské Kravařsko)

Turistická oblast Opavské Slezsko

Černá louka s.r.o. (turistická oblast Ostravsko)

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, o.p.s. (turistická oblast Těšínské Slezsko)

Základní oblasti a jejich kritéria

Počet přenocování v roce 2022. Všechny předložené žádosti, které 
splní formální náležitosti, budou seřazeny sestupně dle počtu 
přenocování v roce 2022. 

Počet nově vydefinovaných zážitků pro cílovou skupinu v rámci 
projektu dle stanovené struktury a jejich následná propagace na 
vlastních webových stránkách

Vlastní webové stránky (funkční, přehledné, obsahující alepsoň 
základní informace pro zájemce o využití služeb subjektu) a počet 
jejich jazykových mutací (jazykové mutace musí být plnohodnotné a 
funkční, slovenština nebude pro účely hodnocení považována za 
jazykovou mutaci)

žadatel vlastní web. stránky nemá, jsou nefunkční nebo neobsahují 
základní informace pro zájmce o služby subjektu-nabízené služby, 
kontakty

žadatel vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce

žadatel vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci z 
kategorie angličtina, němčina, polština

žadatel vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 jazykových 
mutacích z kategorie angličtina, němčina, polština

žadatel vlastní web. stránky má v českém jazyce a 3 a více jazykových 
mutacích včetně angličtiny, němčiny a polštiny

Žadatel propaguje turistickou oblast a turistické cíle v okolí svého 
agroturistického zařízení

nedoložil potvrzení příslušného destinačního managementu o 
propagaci

Existuje dohoda mezi žadatelem a destinačním 
managementem o budoucí propagaci turistické oblasti a 

turistických cílů

Žadatel částečně propaguje turistickou oblast a turistické cíle v 
okolí nebo je na částečné propagaci s destinačním 

managementem dohodnut - doložil potvrzení příslušného 
destinačního managementu

Žadatel aktivně propaguje turistickou oblast a turistické cíle v 
okolí připravovaného nebo realizovaného projektu  – značka 

turistické oblasti je uvedena na většině informačních materiálů, 
informačních tabulí, na HOME PAGE webových stránek, na 
sociálních sítích, informace o turistických cílech jsou pro 
návštěvníky běžně dostupné v elektronické nebo fyzické 

podobě - doložil potvrzení příslušného destinačního 
managementu

Spolupráce s relevantním destinačním managementem turistické 
oblasti *

žadatel nespolupracuje s destinačním managementem 
turistické oblasti
existuje dohoda mezi žadatelem a destinačním managementem 
o rozsahu budoucí spolupráce

žadatel spolupracuje s destinačním managementem na základě 
smlouvy a doložil potvrzení destinačního managementu, že 
naplňuje podmínky smluv o spolupráci

žadatel aktivně spolupracuje s destinačním managementem na 
propagaci turistické oblasti, spolupráce probíhá na základě 
smlouvy, aktivně se zapojuje do 3K platformy turistické oblasti, 
podílí se na tvorbě produktů cestovního ruchu a do těchto 
produktů se zapojuje - žadatel doložil potvrzení destinačního 
managementu

A. 
7

Pořádání akcí pro veřejnost v roce 2022 (doloženo seznamem akcí a 
přílohami - plakátem/pozvánkou ke každé akci, kde je žadatel 
organizátorem/spoluorganizátorem a zároveň fotografiemi z každé 
akce -  nelze nahradit odkazem na umístění např. na webu/facebooku 
apod.)

Zaměření projektu na zpřístupnění provozovaného 
statku/usedlosti/objektu osobám se zdravotním postižením je částečně zaměřeno na zpřístupnění osobám se zdravotním 

postižením
je z převažující části zaměřeno na zpřístupnění osobám se zdravotním 
postižením

Zaměření projektu na zpřístupnění provozovaného 
statku/usedlosti/objektu pro návštěvníky

projekt se nezaměřuje na zpřístupnění provozovaného 
statku/usedlosti/objektu pro návštěvníky (je již běžně otevřen pro 
návštěníky)

projekt se zaměřuje na zpřístupnění dosud nevyužívaných objektů v 
rámci provozovaného statku/usedlosti pro návštěvníky (např. nová 
prohlídková trasa apod.)

projekt se zaměřuje na zpřístupnění dosud z hlediska cestovního ruchu 
nevyužívaného objektu/areálu/usedlosti/statku

B. Rozpočet, efektivnost nákladů a kvalita projektu

B. 1
Rozpočet projektu je jasný, přehledně a podrobně rozčleněný 
(položky jsou správně roztříděny, existuje  jasná vazba na aktivity 
projektu)

B. 2

Projekt je jasně a jednoznačně popsaný, jsou jasně stanoveny cíle a 
výstupy projektu

V projektu je odůvodněn jeho přínos pro rozvoj cestovního ruchu v 
kraji a potřeba jeho spolufinancování z veřejných prostředků



DOTAČNÍ TITUL  č. 2 - Podpora vodácké turistiky

A. Vodácké akce

A. 1

A. 2

A. 5

A. 8

Základní oblasti a jejich kritéria

Počet zrealizovaných veřejných sjezdů 
v roce 2022 (doloženo seznamem a 
pozvánkou/plakátem akce, ze kterých je 
patrné, že žadatel je 
organizátorem/spoluorganizátorem akce)

Vlastní webové stránky (funkční, přehledné, 
obsahující alepsoň základní informace pro 
zájemce o využití služeb subjektu) a počet 
jejich jazykových mutací (jazykové mutace 
musí být plnohodnotné a funkční, 
slovenština nebude pro účely hodnocení 
považována za jazykovou mutaci)

Žadatel propaguje turistickou oblast a 
turistické cíle v okolí realizace svých aktivit

Spolupráce s relevantním destinačním 
managementem turistické oblasti *



A. 8

Navrhované náklady jsou přiměřené

B. 3

B. 4

Maximální možný počet dosažených bodů

* Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko (turistická oblast Beskydy)

Euroregion Praděd (turistická oblast Jeseníky-Východ)

Turistická oblast Opavské Slezsko

Černá louka s.r.o. (turistická oblast Ostravsko)

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, o.p.s. (turistická oblast Těšínské Slezsko)

Spolupráce s relevantním destinačním 
managementem turistické oblasti *

B. Rozpočet, efektivnost nákladů a 
kvalita projektu

B. 1

Rozpočet projektu je jasný, přehledně a 
podrobně rozčleněný (položky jsou správně 
roztříděny, existuje  jasná vazba na aktivity 
projektu)

B. 2

Projekt je jasně a jednoznačně popsaný, jsou 
jasně stanoveny cíle a výstupy projektu

V projektu je odůvodněn jeho přínos pro 
rozvoj cestovního ruchu v kraji a potřeba 
jeho spolufinancování z veřejných 
prostředků

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (turistická oblast Poodří - Moravské 
Kravařsko)



DOTAČNÍ TITUL  č. 2 - Podpora vodácké turistiky

Hodnocení

0 veřejných sjezdů 0

1 – 5 veřejných sjezdů 1

6 – 10 veřejných sjezdů 2

11 – 15 veřejných sjezdů 3

16 a více veřejných sjezdů 4

0

1

2

3

0

1

3

5

0

1

Počet 
bodů

žadatel vlastní web. stránky nemá, jsou nefunkční 
nebo neobsahují základní informace pro zájmce o 
služby subjektu-nabízené služby, kontakty

Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen 
v českém jazyce
Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce 
a 1 jazykové mutaci

Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce 
a 2 a více jazykových mutacích

nedoložil potvrzení příslušného destinačního 
managementu o propagaci

Existuje dohoda mezi žadatelem a 
destinačním managementem o budoucí 

propagaci turistické oblasti a turistických 
cílů

Žadatel částečně propaguje turistickou 
oblast a turistické cíle v okolí nebo je na 

částečné propagaci s destinačním 
managementem dohodnut - doložil potvrzení 

příslušného destinačního managementu

Žadatel aktivně propaguje turistickou oblast 
a turistické cíle v okolí připravovaného nebo 
realizovaného projektu  – značka turistické 
oblasti je uvedena na většině informačních 
materiálů, informačních tabulí, na HOME 

PAGE webových stránek, na sociálních sítích, 
informace o turistických cílech jsou pro 

návštěvníky běžně dostupné v elektronické 
nebo fyzické podobě - doložil potvrzení 
příslušného destinačního managementu

žadatel nespolupracuje s destinačním 
managementem turistické oblasti
existuje dohoda mezi žadatelem a 
destinačním managementem o rozsahu 
budoucí spolupráce



3

5

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 3

ne 0

ano 3

ne 0

25

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko (turistická oblast Beskydy)

Euroregion Praděd (turistická oblast Jeseníky-Východ)

Černá louka s.r.o. (turistická oblast Ostravsko)

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, o.p.s. (turistická oblast Těšínské Slezsko)

žadatel spolupracuje s destinačním 
managementem na základě smlouvy a 
doložil potvrzení destinačního 
managementu, že naplňuje podmínky smluv 
o spolupráci

žadatel aktivně spolupracuje s destinačním 
managementem na propagaci turistické 
oblasti, spolupráce probíhá na základě 
smlouvy, aktivně se zapojuje do 3K 
platformy turistické oblasti, podílí se na 
tvorbě produktů cestovního ruchu a do 
těchto produktů se zapojuje - žadatel doložil 
potvrzení destinačního managementu

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (turistická oblast Poodří - Moravské 



DOTAČNÍ TITUL Č. 3 - Podpora lázeňství

Hodnocení

A. 1

0 prezentací

1 – 2 prezentace

3 – 5 prezentací

6 – 10 prezentací

11 a více prezentací

A. 2

Subjekt vlastní web. stránky nemá

A. 6

A. 5

Základní oblasti a jejich kritéria

A. Prezentace lázeňství 
v Moravskoslezském kraji

Počet zrealizovaných zahraničních 
prezentací lázní v roce 2022 (zahraniční 
veletrhy, zahraniční konference)

Vlastní webové stránky a počet jejich 
jazykových mutací

Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen 
v českém jazyce

Subjekt vlastní web. stránky má v českém 
jazyce a 1 jazykové mutaci

Subjekt vlastní web. stránky má v českém 
jazyce a 2 a více jazykových mutacích

Spolupráce s relevantním destinačním 
managementem turistické oblasti *

žadatel nespolupracuje s destinačním 
managementem turistické oblasti

existuje dohoda mezi žadatelem a 
destinačním managementem o 
rozsahu budoucí spolupráce

žadatel spolupracuje s destinačním 
managementem na základě smlouvy a 
doložil potvrzení destinačního 
managementu, že naplňuje podmínky 
smluv o spolupráci

žadatel aktivně spolupracuje s 
destinačním managementem na 
propagaci turistické oblasti, 
spolupráce probíhá na základě 
smlouvy, aktivně se zapojuje do 3K 
platformy turistické oblasti, podílí se 
na tvorbě produktů cestovního ruchu a 
do těchto produktů se zapojuje - 
žadatel doložil potvrzení destinačního 
managementu

Žadatel propaguje turistickou oblast a 
turistické cíle v okolí svého 
agroturistického zařízení

nedoložil potvrzení příslušného 
destinačního managementu o 

propagaci

Existuje dohoda mezi žadatelem a 
destinačním managementem o 

budoucí propagaci turistické oblasti a 
turistických cílů



A. 5

ano

ne

Navrhované náklady jsou přiměřené
ano

ne

B. 3

ano

ne

* Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko (turistická oblast Beskydy)

Euroregion Praděd (turistická oblast Jeseníky-Východ)

Turistická oblast Opavské Slezsko

Černá louka s.r.o. (turistická oblast Ostravsko)

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, o.p.s. (turistická oblast Těšínské Slezsko)

Žadatel propaguje turistickou oblast a 
turistické cíle v okolí svého 
agroturistického zařízení

Žadatel částečně propaguje turistickou 
oblast a turistické cíle v okolí nebo je 
na částečné propagaci s destinačním 
managementem dohodnut - doložil 
potvrzení příslušného destinačního 

managementu

Žadatel aktivně propaguje turistickou 
oblast a turistické cíle v okolí 

připravovaného nebo realizovaného 
projektu  – značka turistické oblasti je 

uvedena na většině informačních 
materiálů, informačních tabulí, na 
HOME PAGE webových stránek, na 

sociálních sítích, informace o 
turistických cílech jsou pro 

návštěvníky běžně dostupné v 
elektronické nebo fyzické podobě - 

doložil potvrzení příslušného 
destinačního managementu

B. Rozpočet a efektivnost nákladů

B. 1

Rozpočet projektu je jasný, přehledně a 
podrobně rozčleněný (položky jsou 
správně roztříděny, existuje  jasná vazba 
na aktivity projektu)

B. 2

V projektu je odůvodněn jeho přínos pro 
rozvoj cestovního ruchu v kraji a potřeba 
jeho spolufinancování z veřejných 
prostředků

Maximální možný počet dosažených 
bodů

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (turistická oblast Poodří - 
Moravské Kravařsko)



0

1

2

3

4

0

1

2

3

0

1

3

5

0

1

Počet 
bodů



3

5

1

0

1

0

3

0

22

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko (turistická oblast Beskydy)

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, o.p.s. (turistická oblast Těšínské Slezsko)

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (turistická oblast Poodří - 
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