JIHOČESKÝ KRAJ
vyhlašuje
VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ
do grantového schématu Jihočeského kraje,
v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se
Priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruchu,
Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Číslo výzvy: 03/2005
Název grantového schématu: GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního
ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty
Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 4 – Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Alokace pro kolo výzvy: 25 811 030,-Kč
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci: Kč 200.000,Doba trvání projektu: Projekty mohou být realizovány průběžně do 30.6.2007
Vymezení způsobilých žadatelů: kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo
obcemi, nestátní neziskové organizace.
Zaměření kola výzvy:
Všeobecným cílem grantového schématu je přispění k dosažení trvalého a vyváženého
rozvoje Jihočeského kraje, k neustálému zlepšování celkového obrazu Jihočeského kraje jako
významné turistické destinace přitažlivé pro domácí i zahraniční turisty, k růstu kvality života
obyvatel Jihočeského kraje na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem
na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku.
Specifické cíle GS jsou:
§ výrazné zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu
§ zkvalitnění marketingu v cestovním ruchu
§ zvýšení informovanosti potenciálních návštěvníků o jihočeském regionu
§ zvýšení přílivu návštěvníků do regionu
Popis financovaných aktivit:

•
•
•

příprava, tvorba a realizace propagačních kampaní zaměřených na cílenou prezentaci
Jihočeského kraje jako turistického regionu a vytváření regionálních a místních
propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu
marketingové studie a analýzy zaměřené na sledování a vyhodnocování situace a
vývojových trendů v CR na území Jihočeského kraje
rozvoj činnosti organizace destinačního managementu na území Jihočeského kraje.

Místo kam je třeba předkládat žádosti:
Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na oddělení řízení grantů a projektů,
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Obálka s žádostí musí obsahovat :
1. 3x tištěnou verzi žádosti (výtisk ELZA);
tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen, poslední strana
a seznam příloh podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem
(v tomto případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto
oprávněnému zástupci),
2. 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti,
3. 2x povinné přílohy žádosti
(viz příloha 1 příručky pro žadatele, obsahující podrobnosti k jednotlivým opatřením);
jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh,
uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy
více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny. Na seznamu příloh musí
být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy jsou v jednom
vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a druhé vyhotovení je prostá
kopie.
Vlastní obálka musí být řádně zalepena, s přelepením spoje samolepkou s podpisem,
případně i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uvedena adresa oddělení řízení
grantů a projektů Krajského úřadu Jihočeského kraje a dále zde musí být uvedeno: číslo
výzvy, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realizace
projektu (obec + kraj).
Žádost je možno předložit od 15.11.2005 a musí být doručena nejpozději dne 13.1.2006
do 12:00 hodin. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
Podrobnější informace:
Detailnější informace včetně dokumentace k výzvě lze nalézt na internetových stránkách
www.kraj-jihocesky.cz a www.strukturalni-fondy.cz.

