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Věc: Průzkum zájmu o realizaci individuálních
území Rožnovsko

projektů v rámci Integrovaného

plánu rozvoje

Vážená paní,
Vážený pane,
Zlínský kraj je koordinátorem Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska (dále jen
IPRÚ). který je základním nástrojem dotační politiky cestovního ruchu ROP NUTS II SM na
území Rožnovska V průběhu realizace IPRÚ byly pro území Rožnovska vyhlášeny tři výzvy
v rámci kterých byly přiděleny dotace v celkové výši 197 mil. Kč (veřejný sektor 50,1 mil. Kč a
podnikatelský sektor 146,9 mil. Kč).
Výše zůstatkové alokace pro podnikatelský sektor je 3 mil.Kč a předpokládáme její využití na
aktivitu "Podpora na odstranění
nedostatků
(rekonstrukce,
dostavba,
modernizace)
v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování a stravování"
Aktivita je určena na
zvýšení kvality služeb ubytování a stravování, umožňuje odstranit nedostatky ubytovacích a
stravovacích zařízení.
Podmínkou vyhlášení výzvy je zpracování
situační analýzy týkající se zkvalitnění
ubytovacích služeb na území Rožnovska.a zájem podnikatelů o získání dotace v rámci výše
popsané aktivity IPRÚ, který touto cestou zjišťujeme.
Předpokládané podmínky a požadavky výzvy:
•

Termín vyhlášení výzvy:

listopad - prosinec 2011

•
•

Výše dotace na 1 projekt:
Oprávněný žadatel:
území Rožnovska

max.300 OOO,-Kč
podnikatelský subjekt

poskytující

ubytovací

služby na

V případě, že uvažujete o předložení individuálního projektu v rámci výše uvedené výzvy,
kontaktujte nás prosím mailem, ve kterém v krátkosti popište Vámi uvažovaný projektový
záměr a místo realizace projektu (viz. formulář v příloze tohoto dopisu.)
Jakékoliv další dotazy Vám zodpoví kontaktní osoba Katarína Koňaříková mailem na adrese
katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz
nebo
telefonicky
na
čísle
577 043 424,
mobil
731 555236 ..

Mgr.Milan Filip
Odbor strategického rozvoje kraje

/lj~~M
S~/~tfJ

~.
;

OBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČvf

~

/

Evrop

I vrop ,I uru >
; ío-id pro rc :ion, Iní ro/
i
Partn r pro .j rozvo]

Zlínský kraj

PROJEKTOVÝ RÁMEC

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE
1. Název projektu:

2. Umístění projektu:

3. Celkový rozpočet:
Požadovaná

(základní informace

o místě realizace projektu

(odhad celkových nákladů

na realizaci projektu)

výše dotace:

B. PŘEDKLADATEL
1. Přesný název a korespondenční

adresa předkladatele

projektu

C. POPIS PROJEKTU

~.

Předmět projektu,

2.

výstupy projektu:

popis cílových skupin, zdůvodnění

projektu

- penzion, privát,

počet lůžek apod.)

