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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Podání žádostí o poskytnutí dotace 20. ledna - 13.února

Projednání žádostí komisí pro cestovní ruch 20. března

Schválení návrhu komise pro cestovní ruch Radou města Pardubic 5. dubna

Schválení návrhu komise pro cestovní ruch Zastupitelstvem města Pardubic 24. dubna

Zveřejnění výsledků dotačního řízení na webu města květen

Uzavírání veřejnoprávních smluv a výplata dotací květen - červen 

Vyúčtování dotací
dle termínu v uzavřené  

smlouvě o poskytnutí dotace

Schválený rozpočet Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023          1.043.400 Kč 



ZMĚNY V ROCE 2023

1. Sjednocení hodnotících kritérií a minimálního počtu bodů pro získání dotace u obou dotačních 
podtitulů 

Minimální počet bodů pro získání dotace:   45 z celkových 90.
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ZMĚNY V ROCE 2023

2. Maximální výše požadované dotace: 400.000 Kč 

3. Stanovení výpočtu návrhu dotace:
Členové komise pro cestovní ruch každému projektu přidělí své bodové hodnocení, ze kterého bude vypočten celkový

průměrný počet bodů, a to jako průměr z udělených bodů bez nejvyššího a nejnižšího bodového hodnocení. Podle získaného
průměrného počtu bodů bude navržena výše dotace takto:

a) pro projekty s dosaženým průměrným počtem do 44 bodů platí, že nesplnily minimální hranici pro
udělení dotace; závěrem je návrh na nepřidělení dotace,

b) pro projekty s průměrným počtem bodů 75 a vyšším platí, že navrhovaná výše dotace se rovná
požadované dotaci,

c) pro projekty s průměrným počtem bodů 45 až 74 je navržena krácená částka dle rovnice:

� � �
�

��
�
�

	

d = navržená dotace, z = požadovaná dotace, b = počet obdržených bodů

Všechny vypočtené návrhy dotací mohou být následně pokráceny s ohledem na stanovenou
alokaci pro dané dotační kolo.
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ZMĚNY V ROCE 2023

PŘÍKLAD VÝPOČTU NAVRŽENÉ DOTACE

Požadovaná dotace: 100.000 Kč

75 bodů a více: návrh dotace = požadovaná dotace, tj. 100.000 Kč

70 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (70/45 – 2/3) = 89.000 Kč
65 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (65/45 – 2/3) = 77.000 Kč
60 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (60/45 – 2/3) = 66.000 Kč
55 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (55/45 – 2/3) = 55.000 Kč
50 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (50/45 – 2/3) = 44.000 Kč
45 bodů:  návrh dotace = 100.000 Kč (45/45 – 2/3) = 33.000 Kč 

V případě, že součet všech navržených dotacích přesahuje alokovanou částku dotačního
programu, jsou všechny dotace kráceny koeficientem (K) vypočteným takto:

K = alokovaná částka finančních prostředků / součet všech vypočtených dotací

5



ZMĚNY V ROCE 2023

4. Rozšíření neuznatelných nákladů:

• Náklady, u kterých nelze jednoznačně a přesně stanovit výši, která souvisí s
podpořeným projektem,

• Poradenské, konzultační, účetní služby,

• Náklady související s administrací žádosti o poskytnutí dotace (příprava, podání,
vyúčtování).
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

 Popis projektu je v souladu se schválenými hodnotícími kritérii – od toho se odvíjí celkový počet bodů
hodnocené žádosti.

 Ekonomická reálnost projektu – rozpočet je jasný a zároveň podrobný, navrhované výdaje jsou
nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny z dotace města.

 Dotace musí být použita na položky uvedené v rozpočtu žádosti, resp. dle rozpočtu, který je součástí
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být akceptovatelná max. 10
procentní odchylka u jednotlivých položek.

 Maximální výše dotace je 75 % celkových vynaložených nákladů projektu. Finanční spoluúčast příjemce
dotace tedy činí minimálně 25 %.

 Jestliže byla dotace schválena v jiné výši, než o kterou požádal příjemce dotace, dodá na základě vyzvání
upravený rozpočet na daný projekt. Zároveň je nutné před podpisem dotační smlouvy zvážit, zda je
možné projekt i za těchto podmínek realizovat v plném rozsahu tak, jak je popsán v žádosti.
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko 2022 – 2026,  viz odkaz: 

https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch

 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice
(schváleno usnesením ZmP  dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/data/files/d4/73f/56e8ed729e20f1de9783277474fbcb03af1/zasady-pro-poskytovani-
dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-pardubice.pdf

 Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 
(schváleno usnesením ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/dotace
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Program podpory cestovního ruchu

PŘEHLED STĚŽEJNÍCH TÉMAT PODLE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO 
RUCHU V TO PARDUBICKO 2022 - 2026

 Koně – Jedním ze zásadních témat destinace bude téma koně. A to jak v oblasti komunikační (kůň jako určitý symbol), tak v
oblasti produktové (skutečná nabídka atraktivit a práce s nimi);

 Projekty podporující udržitelné formy dopravy a dopravní infrastruktury mezi Pardubicemi a stěžejními atraktivitami v
destinaci (Kunětická hora, Kladruby nad Labem, Holice, Lázně Bohdaneč, písníky,...);

 Projekty významně přispívající k tématu „umění a moderní architektura“ – Téma bude v rámci destinace významně
posíleno po dokončení rekonstrukce v areálu Automatických mlýnů, které mají potenciál stát se základním kamenem pro
toto téma;

 Projekty významně přispívající k tématu „Temná turistika“ – Infrastruktura ve vazbě na toto byla významně posílena a
téma bylo pro produktovou politiku stanoveno jako jedno ze stěžejních;

 Projekty podporující environmentálně udržitelný turismus – Environmentální udržitelnost je jedním ze tří strategických
cílů stanovených dokumentem.

 Projekty zaměřené na kvalitní gastronomii – Projekty, které budou svým charakterem podporovat rozvoj výjimečně kvalitní
nabídky v oblasti gastronomie mohou výrazně podpořit pozitivní návštěvnickou zkušenost;

 Projekty podporující rozvoj cykloturismu – Zejména nenáročná cykloturistika je rozvoj infrastruktury či jiný způsob
podpory tématu;

 Projekty podporující infrastrukturu pro rozvoj karavaningu – Trend je sledován napříč Evropou a rozvoj infrastruktury v
destinaci je žádoucí;

 Projekty zaměřené na téma perník – Téma perníku je silně spojeno s městem i destinací. Z výzkumů však vyplynulo, že
téma není dostatečným lákadlem pro turisty. Podpořeny by měly být projekty, které budou téma dále rozvíjet, případně
nabídnou inovativní a nové přístupy k podpoře tématu;

 Projekty podporující nemotorovou lodní dopravu – Nemotorová lodní doprava je jedním ze specifik
destinace a spadá mezi podporované udržitelné formy dopravy;
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Kontaktní osoby:

Ing. Petra Šnejdrová, telefon 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz

Mgr. Jana Fiedlerová, telefon  466 859 533, 736 519 041, jana.fiedlerova@mmp.cz

Děkujeme za pozornost


