
Jednou z oblastí podpory IROP jsou i kulturní památky 
a cestovní ruch, které jsou označeny jako Specifický cíl 4.4. 

Kulturní památky 
a cestovní ruch



Cílem podpory je zvýšení návštěvnosti v oblasti kultury 
a cestovního ruchu, která byla zasažena epidemií COVID-19, 
a představení České republiky jako bezpečné a atraktivní 
destinace s rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu 
odpovídající potřebám 21. století. 

Kdo může žádat o dotaci?

Pro které aktivity je podpora určena? 

Co si pod tím konkrétně představit? 

Podpora z Integrovaných nástrojů 

• Pro oblast památek: vlastníci památek, subjekty 
s právem hospodaření

• Pro oblast muzeí: kraje a jimi zřizované organizace, 
OSS, PO OSS, obce a jimi zřizované organizace

• Pro oblast knihoven: obce, organizace zřizované obcemi, 
zřizovatelé základních knihoven se specializovaným 
knihovním fondem, Národní knihovna ČR

• Pro oblast infrastruktura cestovního ruchu: obce, 
dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované 
kraji/obcemi, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti 
cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní 
organizace, státní podnik

• Revitalizaci a vybavení památek 
přispívající k ochraně kulturního dědictví

• Revitalizaci, odbornou infrastrukturu 
a vybavení muzeí

• Revitalizaci, odbornou infrastrukturu 
a vybavení knihoven

• Veřejnou infrastrukturu udržitelného 
cestovního ruchu

• Revitalizaci památek včetně budování nových 
expozic a technického zázemí pro návštěvníky

• Revitalizaci muzeí a knihoven včetně nové výstavby, 
vybavení, vybudování návštěvnického centra 

• Rekonstrukci a výstavbu depozitářů

• Komplexní projekty cestovního ruchu zaměřené 
na naučné stezky, vodáckou a vodní turistiku, 
odpočívadla, budování turistických tras, navigační 
systémy měst a obcí, turistická informační centra

V tomto specifickém cíli se počítá také s podporou přes 
integrované nástroje, tedy přes integrované územní investice 
(ITI). V aktivitě PAMÁTKY bude podpora zaměřena na 
všechny kulturní památky, nejen na národní kulturní památky 
a památky ze Seznamu světového dědictví UNESCO.

Památka musí být přístupná veřejnosti.  
Muzeum musí spravovat sbírku dle zákona 
č.122/200 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy).

Projekt knihovny musí být v souladu s Koncepcí 
rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027. 

NNO žádající o projekt v oblasti cestovního ruchu 
musejí být činné v této oblasti minimálně 2 roky.

Na co si dát pozor?

Co je potřeba k přípravě projektu?

• Připravte si kvalitní projektový záměr – 
realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný

• Projekt musí být v souladu se specifickými 
pravidly a jednotlivými výzvami IROP

• Zvažte, zda je projekt po finanční a provozní 
stránce kvalitně promyšlen

• Ověřte si, zda má váš projekt šanci uspět – 
využijte kontrolní listy pro hodnocení žádosti 
uveřejněné na www.crr.cz

• Přípravě projektu věnujte dostatek času

• KONZULTUJTE, INSPIRUJTE SE, NEČEKEJTE 



Potřebujete konzultovat?

Chcete vědět více?
Všechny důležité informace a dokumenty najdete na webových 
stránkách MMR a CRR.

irop.mmr.cz crr.cz

Potřebujete konzultovat?

ks.crr.cz

Konzultační servis CRR je služba určená ke zjednodušení komunikace 
při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. 

• Přehled všech vašich dotazů a odpovědí na jednom místě
• Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi jsou dostupné i nepřihlášeným uživatelům
• Na dotazy odpovídají specialisté na danou oblast 

Výhody Konzultačního servisu 

Využijte Konzultační servis CRR

http://irop.mmr.cz
http://crr.cz
http://ks.crr.cz

