
 

 

Město Turnov 
 

Program:  

Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov  

pro podporu cestovního ruchu 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu, zveřejňuje dle § 10c zákona č. 24/2015 Sb. následující:  

1. Účel, na který jsou peněžní prostředky poskytovány: 
Prostředky jsou určeny na podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu: 
- řemeslná a zážitková turistika – podpora tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených 

na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky  
s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků 

- nabídka a prezentace regionálních potravin 
- tvorba a propagace nabídky v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem  

na regionální témata např. Globální geopark UNESCO Český ráj 
 

Podporovány budou zejména aktivity blíže specifikované v bodě I.c. Pravidel pro poskytování dotací  
na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

2. Důvody podpory stanoveného účelu: 
Město Turnov zřídilo dne 28. 3. 2019 fond města Turnov pro podporu cestovního ruchu jako trvalý 
účelový fond města podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento 
účelový fond byl zřízen k zajištění finanční podpory cestovního ruchu na území města Turnov a v jeho 
nejbližším okolí. Podpora je v souladu s hlavními tématy Turnova – Turnov srdce Českého ráje a Turnov 
město drahých kamenů a šperků za účelem rozšířit turistickou nabídku, vytvořit a zavést produkty 
cestovního ruchu. 
Podpora města je definovaná zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, dále Dotačním statutem města Turnov, který schválilo Zastupitelstvo města Turnov dne 
28. 3. 2019 a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov 
pro podporu cestovního ruchu schválených Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 9. 2019, usnesení č. 
288/2019, která jsou nedílnou součástí Statutu fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu.  
 

3. Správce dotačního programu a kontaktní osoby programu: 
Odbor školství, kultury a sportu 
- pro konzultace k formálnímu vyplnění žádosti:  
Lenka Karásková, DiS., tel. 481 366 756; l.karaskova@mu.turnov.cz  
- pro konzultace k věcnému a obsahovému zaměření projektu: 
Ing. Eliška Gruberová, tel. 481 366 257; e.gruberova@mu.turnov.cz 
 

4. Den zveřejnění programu (úřední deska, www.turnov.cz) 
17. 12. 2021 
 

5. Lhůta pro podání žádostí: 
1. 2. 2022 – 31. 3. 2022 
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6. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného 
účelu pro rok 2022: 
200 000 Kč 
Město Turnov si vymezuje právo nerozdělit celkový finanční objem určený pro vyhlášení programu. 

7. Maximální výše dotace + maximální výše podpory ze způsobilých výdajů (%): 
Dotace určená na neinvestiční projekty může dosáhnout maximálně 80% všech způsobilých výdajů 
projektu. Na projekt realizovaný na území města Turnov může být přidělena i dotace investičního 
charakteru, v takovém případě může dotace dosáhnout maximálně 20% všech způsobilých výdajů 
projektu. Minimální výše dotace je stanovena částkou 5 000 Kč, maximální výše dotace je 40 000 Kč. 
 

8. Okruh způsobilých žadatelů: 
O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční 
řemeslné výroby a regionálních potravin, nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, 
spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, příspěvková organizace či zájmové sdružení právnických osob. 

9. Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu: 
Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci o podporu rozvoje cestovního 
ruchu z rozpočtu města Turnov pouze na jeden jím realizovaný projekt.   

10. Omezení podpory: 
Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů města Turnov. Projekt musí být realizován převážně 
na území města Turnova, aktivity projektu mohou být realizovány i v turistické spádové oblasti Turnova, 
a to maximálně do 20% aktivit projektu. Seznam dotčených obcí této oblasti je součástí Pravidel pro 
poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 
ruchu, které schválilo Zastupitelstvo města Turnov dne 26. 9. 2019, usnesení č. 288/2019. V případě 
investiční formy podpory bude poskytnuta dotace pouze na projekty realizované na území města Turnov. 

11. Forma podpory: 
Účelová dotace z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 

12. Termín realizace aktivit: 
1. 6. 2021 – 31. 12. 2022 
 

13. Způsob, termín a místo podání žádosti: 
Žádost, včetně všech povinných příloh je třeba doručit nejpozději v den uzávěrky termínu pro podávání 
žádostí (rozhodující je datum razítka poštou odeslané žádosti nebo datum razítka podatelny). Datum 
uzávěrky příjmu žádostí je uveden v bodě 5 této výzvy. Řádně vyplněné žádosti, včetně povinných příloh 
musí být zaslány na adresu: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo budou 
žadatelem doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu Turnov s adresou tamtéž. Podání žádosti je 
možné učinit i prostřednictvím datových schránek (datová schránka města Turnov ISDS: vehbxe9). 
Takové podání je třeba opatřit zaručeným elektronickým podpisem (dle zvláštního právního předpisu) 
žadatelem, příp. osobou pověřenou jednat za žadatele. 

14. Povinné přílohy k žádosti: 
Dle Dotačního statutu města Turnov: 
a) kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (je-li žadatelem právnická osoba: kopie 
     stanov, zakládací listiny, doklad o přidělení IČ apod. a je-li žadatelem fyzická osoba:   
     kopii občanského průkazu a je-li tato fyzická osoba podnikatelem: doklad o přidělení IČ,  
     bylo-li přiděleno) 
b) kopie dokladu o zřízení či o existenci účtu, který vlastní žadatel 
c) kopie dokladu o oprávnění zástupce jednat jménem žadatele (doklad o jmenování či  
      volbě, plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) 
d) čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků  
 

(Povinné přílohy k žádosti o dotaci uvedené pod písm. a), b) a c) nemusí žadatel předkládat v případě, že s ním 
byla v roce 2021 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a jsou stále platné 
a beze změn. Pokud žadatel nebude tyto předkládat, potvrdí v žádosti o dotaci svým prohlášením a podpisem 
platnost již dříve předložených dokladů.) 

 

Přílohy, které vyžadují Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu 
města Turnov pro podporu cestovního ruchu:   
- popis projektu na předepsaném formuláři  
- rozpočet projektu na předepsaném formuláři  

 
 



15. Kritéria hodnocení žádostí: 
Kritéria jsou vymezena v odst. III.c. Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu 
z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. Hodnocení projektů, které budou souviset 
s oslavami 750 let od první písemné zmínky o Turnově, může být navýšeno až o 10 bodů – projekt se 
zásadním přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v Turnově. 
 

16. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  
Konzultace žádostí                                                                                3. 1. 2022 – 23. 3. 2022 
Příjem žádostí dle bodu 13. této výzvy                                              1. 2. 2022 – 31. 3. 2022 
Hodnocení a návrh na přidělení dotace – správní rada fondu      4/2022 
Rozhodnutí o dotaci – Zastupitelstvo města Turnov                       4/2022 

17. Oznámení o schválení/neschválení dotace: 
Do 30 dnů od usnesení Zastupitelstva města Turnov bude zveřejněn seznam podpořených projektů na 
webových stránkách města Turnov – www.turnov.cz sekce Dotace města (Cestovní ruch). Žadatel bude 
písemně vyrozuměn. 

18. Podmínky pro poskytnutí dotace:  
Žadatel je povinen splnit podmínky stanovené Dotačním statutem města Turnov, které schválilo 
Zastupitelstvo města Turnov 28. 3. 2019, usnesení č. 70/2019 a dále podmínky stanovené Pravidly pro 
poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 
ruchu schválených Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 9. 2019, usnesení č. 288/2019, která jsou 
nedílnou součástí Statutu fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. Podmínkou pro poskytnutí 
dotace je uzavření smlouvy ve lhůtě 60 dnů ode dne rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov o poskytnutí 
dotace. 

19. Vzor žádosti, případně obsah jejich příloh:  
Formulář žádosti je součástí výzvy – viz příloha. Kromě vyplněného formuláře žádosti je žadatel povinen 
předložit všechny dokumenty uvedené v bodě 14. této výzvy, které jsou požadovány dle Dotačního 
statutu města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu 
města Turnov pro podporu cestovního ruchu, která jsou součástí Statutu fondu města Turnov pro 
podporu cestovního ruchu. 

 

Program je vyhlašován a administrován ve smyslu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

a zákona č.  131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

 

 

                 Ing. Tomáš Hocke 

                                                                                                                                        starosta města 

 

 

 

 

Příloha této výzvy: 

- ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV 

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov a další konkrétní formuláře k tomuto dotačnímu programu, které 
jsou povinnými přílohami žádosti o dotaci (tj. popis projektu, předpokládaný rozpočet projektu a čestné prohlášení o 
bezdlužnosti), jsou dostupné na webových stránkách www.turnov.cz v sekci Dotace města (Cestovní ruch) nebo v sekci 
Formuláře (odbor školství, kultury a sportu), případně si lze potřebné formuláře osobně vyzvednout na Městském 
úřadě Turnov, odbor školství, kultury a sportu, a to v úředních hodinách či po předchozí telefonické dohodě mimo 
úřední hodiny. 

 

http://www.turnov.cz/
http://www.turnov.cz/


 

Příloha 

MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV 

 

Název dotačního programu (zaškrtněte) 

☐   Kultura – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐   Sport – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐   Sociální oblast – správce odbor sociálních věcí  

☐   Volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – správce  

       odbor školství, kultury a sportu 

☐ Obnova objektů nacházejících se na území městské 

       památkové zóny města Turnova – správce odbor školství, 

       kultury a sportu 

☐   Zahraniční spolupráce – správce odbor školství, kultury a 

       sportu 

☐ Obecně prospěšná činnost – správce odbor školství, 

       kultury a sportu 

☒  Cestovní ruch – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐ Činnost Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů 

       Čech, Moravy a Slezska – správce odbor správní 

 
Údaje o žadateli  

Název/jméno žadatele (přesný název dle registrace)  

Adresa/sídlo  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla)  

IČ/datum narození  

Bankovní spojení  

Osoba oprávněná jednat za žadatele, jméno a 
příjmení, funkce 

 

- telefon, e-mail  

Právní důvod zastoupení osoby zastupující 
právnickou osobu * 

 

Osoba pověřená realizací projektu  

(pokud se neshoduje s oprávněnou osobou)  

- jméno, funkce, telefon, e-mail 

 

 

 
Údaje o projektu 

Název projektu   

Termín realizace projektu  

(datum zahájení projektu, datum ukončení projektu) 

 

Místo realizace projektu  



Požadovaná částka   

Účel dotace   

Odůvodnění žádosti 

(popište proč, na co žádáte, proč žádáte město, uveďte 
způsob propagace projektu) 

 

 

Seznam příloh  

(žadatel vypíše seznam příloh v souladu s Dotačním 
statutem a příslušnými Pravidly pro danou oblast 
podpory, v případě zastoupení na základě plné moci 
doplní plnou moc do seznamu příloh žádosti) 

 

 

 
Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele. ** 
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele  
 
(zaškrtněte, pokud ANO vypište) 

☐  ANO        ☐  NE 
 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v % 

    

    
 

 
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl. ** 
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách  
 
(zaškrtněte, pokud ANO vypište) 

☐  ANO        ☐  NE 
 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v % 

    

    

 

Datum vyhotovení žádosti  

Podpis oprávněné osoby /razítko   

 

 
Žadatel svým podpisem dává souhlas městu Turnov se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti o dotaci v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů. 
 

Údaje jsou požadovány ve smyslu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
 

Za správnost uvedených údajů zodpovídá žadatel. 
 

*   Právní akt, ze kterého vyplývá postavení osoby oprávněné jednat za žadatele, např. smlouva, plná moc, volba, jmenování.  

 

** Jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o účast 

společníka v obchodní korporaci. 

 


