
 

 

 

Informace pro žadatele 
 

Jak na preferenční kritérium: 

„Spolupráce s dalšími subjekty na poli cestovního ruchu“? 
 

 

Cílem místní akční skupiny ORLICKO je podporovat primárně realizaci takových projektů, které 

jsou realizovány na bázi dlouhodobé spolupráce a partnerství, které představuje nejen jednu 

z nosných myšlenek celé metody „LEADER“, ale na poli podnikání v cestovním ruchu je 

neopomenutelným předpokladem dlouhodobého fungování a rozvoje úspěšného podnikání 

v cestovním ruchu jak na úrovni jednotlivých subjektů (poskytovatelů služeb), tak na úrovni celých 

turistických oblastí (destinací).  

 

Z tohoto důvodu je také jako jedno z důležitých preferenčních (bodovacích) kritérií zahrnuto 

kritérium „Spolupráce s dalšími subjekty na poli cestovního ruchu“.  Za toto kritérium může žadatel 

získat 0 – 10 bodů v základním hodnocení a dále 5 bodů v hodnocení inovací, pokud v základním 

hodnocení obdrží alespoň 6 bodů! 

 

Předmětem tohoto kritéria je posoudit, jakým způsobem a v jakém rozsahu žadatel o dotaci na 

rozvoj podnikání v cestovním ruchu využívá možné spolupráce s dalšími subjekty, kteří na tomto 

poli působí.  

 

Na další stránce naleznete, jako pomůcku pro zpracování této přílohy, základní, nikoliv však úplný, 

přehled možností spolupráce, včetně možnosti doložení naplňování jednotlivých aktivit. Na základě 

této pomůcky můžete doložit přílohy, na základě kterých hodnotitelé budou udělovat žádoucí 

bodové hodnocení.  

 

Dokládány mohou být aktivity týkající se jak přímo osoby žadatele (dané organizace = IČ, 

v případě právnických osob), tak týkající se statutárního zástupce žadatele (jednatele) u začínajících 

podnikatelů/společností - pokud tento má historii ve více společnostech a tato skutečnost má vazbu 

na naplnění požadovaného kritéria. 

 



 

Předmětem posouzení je především spolupráce s následujícími subjekty a následující aktivity / činnosti: 
 

Subjekty Aktivity 
Doložení např.   
(mimo bodu IV. – závazné doklady) 

Osoby, nebo subjekty, se kterými je 
spolupracováno 

Forma spolupráce 
Doporučuje se doložení krátkého textu + doložení 
příloh, které deklarované informace dokládají.  

 

I.  
Další podnikatelé v cestovním 
ruchu 

Spolupracuje žadatel s dalšími subjekty v cestovním ruchu? Vytváří 
s nimi společné nabídky (balíčky), produkty, … Realizuje žadatel 
s některým z dalších subjektů společnou propagaci, případně realizuje 
nějakou další spolupráci? 

Ukázky společných propagačních materiálů, ukázky 
nabídky společných produktů (propagační 
materiály, print-screeny webových stránek 
s nabídkou, …), případně další doklady o spolupráci 
s dalšími subjekty. 

II. 
Informační centra v regionu 

Spolupracuje žadatel s informačními centry v regionu? S kterými a jakou 
formou (využití služeb IC pro nabídku služeb, distribuci propagačních 
materiálů…) 

Text 

III. 
Turistických a dalších vhodné 
webové portály (jejich 
provozovatelé) 

Využívá žadatel možnosti propagace na turistických webových portálech 
(např. www.orlicko.cz, www.kralickysneznik.net, www.orlickehory-cz.info, 
www.vychodni-cechy.info, kalendáře akcí na webových stránkách měst, 
.… a v jakém rozsahu (nabídka ubytování, kalendáře akcí, …. )? 

Text + print-screeny z webových stránek 

IV. 
Místně – příslušné destinační 
společnosti 

Spolupracuje žadatel s místně příslušnou destinační společností? Využil 
v loňském roce některé z nabízených aktivit / služeb? Je informován o 
nabídce služeb destinační společnosti pro letošní rok? Přispívá finančně 
na činnost destinační společnosti? 

Turistická oblast Králický Sněžník: 
- text – informace o zapojení do aktivit roku 2011 
- potvrzení o seznámení s nabídkou a aktivitami 
společnosti pro rok 2012 (informace a potvrzení 
podá Mgr. Miroslav Beran, 608 620 743) 

- potvrzení o zaplacení příspěvku na činnost 
potvrzení vydá Mgr. Miroslav Beran, 608 620 743) 

- umístění odkazu na turistický portál 
www.kralickysneznik.net na webových stránkách 
žadatele (print-screen z webových stránek 
žadatele) 

 

Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko 
- potvrzení o seznámení s nabídkou a aktivitami 
společnosti pro rok 2012 (informace a potvrzení 
podá Petra Smrčková, 774 125 014) 

- potvrzení o rozsahu zapojení do aktivit roku 2011 
(potvrzení vydá Petra Smrčková, 774 125 014) 

http://www.orlicko.cz/
http://www.kralickysneznik.net/
http://www.orlickehory-cz.info/
http://www.vychodni-cechy.info/
http://www.kralickysneznik.net/


 

Subjekty Aktivity Doložení např.  

Osoby, nebo subjekty, se kterými je 
spolupracováno 

Forma spolupráce 
Doporučuje se doložení krátkého textu + doložení 
příloh, které deklarované informace dokládají.  

 

V. 
Místní samospráva  

Žadatel spolupracuje s místní samosprávou (samosprávami) ať na poli 
podpory rozvoje cestovního ruchu (podpora/spolupráce při akcích 
města, atd.) 

- text + doložení vhodnou formou o charakteru 
aktivity (lze uvést i informace o osobách, které dané 
aktivity potvrdí)  

VI. 
Agentura CzechTourism 

Žadatel využívá spolupráce s agenturou CzechTourism (zapojení do 
aktivit, projektů a služeb nabízených agenturou) 

- text + doložení vhodnou formou o charakteru 
aktivity 

VII. 
Zapojení do projektu „Kudy z nudy“ 

Žadatel využívá možnosti propagace prostřednictvím portálu „Kudy 
z nudy“ 

- text + print screeny, … 

VIII. 
Další subjekty 

Další aktivity na poli spolupráce v cestovním ruchu 
- text + doložení vhodnou formou o charakteru 
aktivity (lze uvést i informace o osobách, které dané 
aktivity potvrdí) 

 

 

Hodnocení (bodování) preferenčního kritéria 
 

Abyste získali od hodnotitele co nejvyšší bodové hodnocení, zaměřte se při zpracování přílohy na doložení co nejvyššího počtu aktivit v souladu 

s uvedenou tabulkou. 
 

Jednotlivé aktivity doložte krátce, stručně a srozumitelně. Popište, jaké aktivity děláte, abyste svou službu co nejlépe nabízeli a „prodávali“ turistům. 
 

V Žádosti, v kolonce preferenční kritéria následně uvedete svůj odhad bodového hodnocení (čím více aktivit – tím více bodů).  
 

Konečné bodové hodnocení vychází z následného hodnocení dvou hodnotitelů, kteří při bodování vychází jak z rozsahu, srozumitelnosti a 

relevantnosti doložených dat, tak z praxe v cestovním ruchu.  

 


