VÝZVA KE SBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PODNIKATELŮ NA ÚZEMÍ IPRÚ HORNÍHO VSACKA
Podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu na území Horního Vsacka mají nyní možnost
zaslat své projektové záměry pro účely aktualizace Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)
Horního Vsacka, který je výchozím dokumentem pro nastavení připravované výzvy ROP Střední
Morava.
Zasláním svého projektového záměru významně ovlivníte obsah aktualizovaného IPRÚ Horního
Vsacka a tím také zaměření připravované výzvy ROP a potažmo tak zvýšíte svou šanci na získání
dotace!
Výzva z Regionálního operačního programu Střední Morava bude vyhlášena na území IPRÚ
Horního Vsacka pro podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území
definovaném oblastí podpory 3.1. Celková výše alokace je 10 mil. Kč.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:

červen 2012

(Veškeré informace o ROP Střední Morava naleznete na www.rr-strednimorava.cz.)

Své projektové záměry můžete posílat na veronika.hubackova@kr-zlinsky.cz do

18.4. 2012.

V příloze této výzvy je uveden formulář pro vyplnění Vašeho projektového záměru.
Projektové záměry by měly být v souladu se strategií a cíly Integrovaného plánu rozvoje území Horního
Vsacka viz popis níže.

KONZULTAČNÍ DEN
Pro účely poskytnutí podrobnějších informací o připravované výzvě ROP, vyplnění formuláře pro projektové
záměry a jejich konzultaci bude pro podnikatele organizován KONZULTAČNÍ DEN – v úterý dne

17.4.

od 13.00 do 16.00 hodin v sídle Místní akční skupiny Valašsko-Horní Vsacko, obec Hovězí, čp.74 .

Kontaktní osoba zodpovědná za aktualizaci IPRÚ Horního Vsacka a sběr projektových záměrů:
Mgr. Veronika Hubáčková
Krajský úřad Zlínského kraje
Tel: 577 043 424
Mob.: 731 555 236
Email: veronika.hubackova@kr-zlinsky.cz
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CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ HORNÍ VSACKO

Integrovaný plán rozvoje území je základní nástroj financování cestovního ruchu na území Horního
Vsacka v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v období 2007 –
2013.
Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko zahrnuje obce: Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov,
Zděchov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice.

Strategie IPRÚ Horní Vsacko:
Strategie je naplňována s vazbou na stávající infrastrukturu a služby zajišťované podnikatelskýmu subjekty
působícími v daném území a provázanost s investicemi zejména s ohledem na:
1. Zdůraznění principu koncetrovanosti finančních alokací do katastru obcí s ohledem na využití
přírodního a kultruního potenciálu.
2. Specializaci podporovných aktivit a jejich tématické zaměření s cílem prodloužení celoročního
využití potenciálu cestovního ruchu v území formou diverzifikace nabízených služeb.
3. Integrovaný přístup. Strategie vychází z úplatnění postupu realizace IPRÚ s důrazem na synergie a
pákový efekt vyplývající z finančních alokací koncentrace a specializace.
4. Kombinaci a využití finančních alokací z jiných zdrojů než ROP tj. finančních zdrojů jiných
operačních programů, programu rozvoje venkova a programů přeshraniční spolupráce.
Globální cíl IPRÚ Horní Vsacko:
Globálním cílem IPRÚ je rozvoj cestovního ruchu na území Horního Vsacka s důrazem na využití
přírodního a kulturního potenciálu, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti turistické nabídky regionu a
dosažení:
1. zvýšení počtu návštěvníků území
2. udržení a tvorby pracovních míst v segmentu cestovního ruchu
3. přílivu privátních investic do sektoru cestovního ruchu
4. podpory malých a středních podniků
Specifické cíle IPRÚ Horní Vsacko:
-

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

-

Zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu
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