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Přednášející: Václav Prášek 
Kontakt: agroturistika@email.cz 

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální 

projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné 

žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Opatření III. - l.3 - Podpora cestovního ruchu. 

Předkládaný formulář pracuje s  podmínkami daného opatření, které byli platné v 10. kole 

příjmů žádostí do programu rozvoje venkova. V případě podání žádosti do dalších kol, je 

nutná revize podmínek opatření a bodovacích kritérií. 

Formulář slouží jako doplňkový podklad pro aktivační formu výuky v rámci projektu 

„Agroturistika na venkovských oblastech“. 

Obsah formuláře: 

1) Specifikace oboru činnosti v oblasti cestovního ruchu 

2) Cílová skupina projektu 

3) Celková projektová připravenost projektového záměru 

4) Obecné a specifické podmínky Opatření III. - l.3 - Podpora cestovního ruchu Programu 

rozvoje venkova 

5) Bodovací kritéria Opatření III. - l.3 - Podpora cestovního ruchu Programu rozvoje 

venkova 

6) Limitace investic dle podmínek Opatření III. - l.3 - Podpora cestovního ruchu 

Programu rozvoje venkova 

7) Finalizace  
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1) SPECIFIKACE OBORU ČINNOSTI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU  

Jako příklady jsou vedeny nejčastější obory činností v cestovním ruchu (agroturistice), dle 

současného stavu oboru v České republice. Obory jsou rozčleněny dle vhodnosti pro 

jednotlivé typy podniků. Velký podnik je schopen svým potenciálem zaměstnanců 

provozovat větší penzion, zatímco rodinný podnik je limitován v nabídce služeb počtem 

zaměstnanců. 

Malý rodinný podnik Střední podnik (nad 10 zam.) Větší podnik (nad 50 zam.) 

Ubytování (do 10 lůžek)  Penzion (do 25 lůžek)  Penzion (od 25 lůžek)  

Penzion (do 20 lůžek)  Penzion (do 50 lůžek)  Hotel (nad 50 lůžek)  

Penzion (do 30 lůžek)  Hotel (nad 50 lůžek)  Apartmány  

Apartmány  Apartmány  Kemp (30 – 100 míst)  

Bufet  Restaurace  Restaurační provoz  

Kemp (do 25 míst)  Kemp (do 60 míst)  Gurmánské provozy  
SLUŽBY SLUŽBY SLUŽBY 

Prodej specialit  Prodej specialit  Prodej specialit  

Nasbírej si sám  Nasbírej si sám  Nasbírej si sám  

Prodej ze dvora  Prodej ze dvora  Prodej ze dvora  

Práce na farmě  Práce na farmě  Práce na farmě  

Adrenalinové zážitky  Adrenalinové zážitky  Adrenalinové zážitky  

Sportovní činnosti  Sportovní činnosti  Sportovní činnosti  

Hypoturistika  Hypoturistika  Hypoturistika  

Wellness  Wellness  Wellness  

  Vinárna  Vinárna  
  Faremní obchod  Faremní obchod  

  Muzeum řemesel  Muzeum řemesel  

  Organizované ochutnávky  Organizované ochutnávky  

      

      

      

Pozn.: Pros ím zatrhněte výběr Vámi preferovaného modelu, který bude kombinovat typ nabízené ubytování a  doplňujících 

s lužeb. V rámci kombinací můžete zatrhnout i  více okének najednou. V  případě vlastních nápadů, využijte prázdné řádky na 

doplnění vašich nápadů na služby a další aktivity. 
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2) CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU 

V rámci tohoto bodu bude Vašim cílem vytvoření profilu potenciálního klienta Vašeho 

zařízení. Skutečnou výhodou podnikání v agroturistice je, že existuje spousta potenciálních 

klientů a pouze málo lidí/podniků jim je schopno poskytnout to, po čem touží. Nesnažte se 

ale v rámci přípravy zaměřit na všechny. Jako daleko efektivnější se ukazuje forma cíleného 

oslovování konkrétních skupin lidí (např. milovníky koní, rodiny s dětmi, důchodce, cyklisty, 

vinařské turisty, apod.). 

Zkuste si vyplnit krátký formulář na následující stránce a získejte tím základní představu na 

koho se budete v rámci svého podnikání zaměřovat. 
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Zdroj: Zdroj: T. Václavík, Agroturistika na ekofarmách 
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3) CELKOVÁ PROJEKTOVÁ PŘIPRAVENOST PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Uveďte zda v případě vašeho projektového záměru se jedná pouze o myšlenku, nebo zda jste 

již projektový záměr připravovali v předstihu, tj. zda máte vyřešeny pozemky pro realizaci, 

koupenou nemovitost, připravenou projektovou dokumentaci atd. Tyto informace jsou velmi 

důležité, neboť limitují možnosti rychlosti realizace projektového záměru. Rovněž jsou 

důležité z hlediska žádání o dotaci, neboť projektová příprava je často podmiňujícím 

faktorem žádání o dotaci. 

Pro usnadnění jsme Vám připravili krátkou tabulky s  jednotlivými body resp. kroky, které 

definují projektovou připravenost záměru. 

Projektová připravenost 

Myšlenka (získal jsem jí během semináře)   

Myšlenka (již jsem s ní na seminář přišel)  

Myšlenka + vybraná lokalita pro realizaci záměru  
Vybraná lokalita ve vlastnictví – hledám využití  

Probíhá změna územního plánu  

Projektová dokumentace připravena  

Projektová dokumentace připravena včetně rozpočtu  

Projektová dokumentace připravena včetně rozpočtu a staveb. povolení  

Již stavíme  

Přemýšlíme o rozšíření již postaveného  

 

4) OBECNÉ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY OPATŘENÍ III. - L.3 - PODPORA 

CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Program:  Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 - Opatření III.l.3 
Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe) 

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
Popis programu: Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské 

ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití 
potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru 
b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a 
stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch 
pro sportovní vyžití. 

 
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
Oblast podpory: Cestovní ruch, Zemědělství, lesnictví, rybářství 
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Uchazeč: drobný podnikatel/živnostník, malý podnik, střední podnik  - nesmí mít 
historii v podnikání v CR 

Regiony: Jihočeský kraj , Jihomoravský kraj , Karlovarský kraj , Královéhradecký 

kraj , Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kra j , 
Pardubický kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj , Ústecký kraj , 

Vysočina kraj , Zlínský kraj 
Poznámka: Projekt lze realizovat na území České republiky v obci do 

2000 obyvatel. 
Forma podpory:  přímá nenávratná dotace 

Velikost firmy: drobný podnikatel/živnostník, malý podnik, střední podnik 
Výše podpory: 40 – 60% 

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na 
projekt.Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000,- 

Kč na projekt. 

Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 

Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 

Podmínky podpory:  - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů 
- nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají kratší 

než dvouletou historii podnikání2 v oblasti cestovního ruchu3 
ke dni podání Žádosti o dotaci 

 
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PROJEKTU 

1) Projekt lze realizovat na území České republiky v obci do 2000 obyvatel; C. 
2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C. 
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné 
opatření/záměr; C. 
4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru; C.. 
5) Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací  zařízení. Stravovací zařízení 
může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a 
musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu; C.  
6) Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita 
maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů 
se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, 

srubech); C. 

!! Ověřte si zda Váš projektový záměr splňuje výše uvedená kritéria, popř. do níže uvedeného 

rámečku napište proč nikoli a zda lze tuto překážku nějak odstranit.  
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5) BODOVACÍ KRITÉRIA OPATŘENÍ III. - L.3 - PODPORA CESTOVNÍHO 

RUCHU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Bodovací kritéria programu jsou stanoveny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace - opatření III.1.3.  Bodovací kritéria odráží požadavky ČR a EU na 

využívání přidělených dotačních zdrojů. Bodovací kritéria se od jednotlivých kol výzev na 

opatření poměrně měnili. 

Níže je uvedený přehled bodovacích kritérií z posledního kola příjmu žádostí. Zakroužkujte 

body, které by jste získali a sečtěte je. Následně se pokuste o úpravu Vašeho projektového 

záměru, tak aby Váš záměr získal bodů více. 
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6) LIMITACE INVESTIC DLE PODMÍNEK OPATŘENÍ III. - L.3 - PODPORA 

CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

V rámci předkládaných žádosti MZE a SZIF limitují jednotlivé výdaje. Je to z důvodu, že 

podpora má být cílena na rozvoj agroturistiky a podporu cestovního ruchu na venkově, nikoli 

na výstavbu luxusních penzionů a apartmánů. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny 

limity na jednotlivá opatření. Výdaje projektu jsou členěny do kódů, a tyto kódy následně 

podléhají výše zmíněné limitaci. Zkontrolujte zda Váš záměr není v rozporu s výší limitů. 

Pokud ano, budete jej muset upravit. 

 

 

Kódy výdajů: 

 

Limity výdajů: 
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7) FINALIZACE  

Cílem tohoto interaktivního cvičení bylo dovést Vás k reálné představě zda má smysl na Váš 

projektový záměr žádat o dotaci z Opatření III. - l.3 - Podpora cestovního ruchu Programu 

rozvoje venkova. 

       ANO             NE 
Pokud Vám vyšlo NE, vyplňte do uvedeného rámečku jaké jsou hlavní důvody a zamyslete se 

zda a jak se dají odstranit. 
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