Národní lázeňský debatní klub
Jak může stát v současné době
pomoci rozvoji lázeňského segmentu?
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

25. 11. 2021
Poděbrady, Spa hotel Felicitas

Aktuálně
o

Q1-Q3 2021 v HUZ - 8,5 mil. hostů (6,9 mil. rezidenti a 1,5 mil. nerezidenti)

- propad o 18,8 % oproti 2020, 50,6 % oproti 2019.
o

Q1-Q3 2021 se v lázních - 393 tis. hostů

- propad o 15,7 % oproti 2020, 40,44 % oproti 2019.
Ve Q3 2020 a Q3 2021 – viditelný dopad COVID-Lázně.
Hosté v lázeňských HUZ Q3 2019 – Q3 2021
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COVID-Lázně


DT COVID-Lázně 2020 celkem čerpáno 156 mil. Kč.



DT COVID-Lázně 2021 vydána RoPD celkem ve
výši 712 756 000 Kč
(=178 189 voucherů)


z toho dosud vyčerpáno
193 052 000 Kč
(tzn. 48 263 voucherů).

Strategie rozvoje CR ČR 2021-2030
(Cíle, Prioritní okruhy, Vize)
 Restart odvětví CR
 Udržitelný systém řízení a
podpory CR
 CR prioritou státu a důležitou
součástí NH
 Rovné podmínky podnikání v CR
 Ochrana spotřebitele a
bezpečnost návštěvníků

 Dostatek kvalifikovaných
pracovníků ve službách CR
 Rozvoj kvality a vzdělávání
pracovníků ve službách CR
 Pozitivní image CR

1) Systém
řízení a
podpory CR
2) Inovativní
nabídka a
zážitky

5) Lidé
 Integrovaný systém monitoringu
postavený na informacích a
datech
 Podpořit výzkum a vývoj v CR
 Rozvinout systém sdílení dat a
informovanost mezi veřejným,
soukromým a neziskovým
sektorem



ČR –
SMART inovativní
destinace v čele
Evropy
4) Výzkum,
vývoj,
monitoring,
informace

 Udržitelná, kvalitní, inovativní
nabídka reflektující limity území a
potřeby rezidentů
 Konkurenceschopnost díky
vysoké kvalitě a vysoké přidané
hodnotě
 CR nástroj rozvoje regionů





3) Poptávka
/
Návštěvníci

Rovnoměrnější rozprostření
návštěvnosti
Přesnější segmentace a cílení
marketingových aktivit
Rozvinutá marketingová komunikace
Podpora poptávky po službách CR

Naplnění cílů Strategie CR –
výstupy Akčního plánu 2022-2023
Rozvinout
marketing.
komunikaci

 Marketingové aktivity na podporu
DCR, PCR a kongresů
 Marketingové aktivity na podporu
pozitivního vztahu rezidentů k CR
 Realizace projektu GDS a národní
turistická karta
 Podpořené projekty v rámci NPPCRR
a realizované projekty PROPED

Rozvinout
systém
řízení a
podpory CR

Zlepšit
dostupnost a
sdílení dat

 Rámcový plán výzkumů a šetření
 Aktualizovaný výzkum potenciálu CR
 Metodika stanovení limitů
udržitelnosti a indikátorů UCR
 Rovné podmínky podnikání v CR
 Pilotní provoz systému eTurista

Využít CR
jako nástroj
rozvoje
regionů

Podpořit
zvyšování
kvality
služeb CR

 Nástroj na zvýšení kvalifikace
absolventů oborů CR
 Analýza klíčových znalostí,
dovedností a vzdělávacích potřeb
pracovníků ve službách CR
 Projekt na podporu vzdělávání v CR

 Rozvoj využívání digitálních
očkovacích pasů v ČR
 Zpřesnění nastavení dlouhodobých
hygienických opatření ve službách CR
 Rozvoj vnitrostátní a regionální osobní
dopravy, mezinárodních vlak. spojů
 Obnovení a rozvoj leteckých spojení

Podpořit
restart
odvětví CR

 Metodika rolí a její promítnutí do
nastavení kategorizace DMO
 Stabilní alokace NPPCRR, podpory
NNO a stabilní výše rozpočtu CzT
 Metodika výkladu veřejné podpory
 Legislativní proces projektu eTurista

 Podpořené projekty / prvky veřejné a
podnikatelské infrastruktury CR
 Podpořené projekty / prvky na
podporu digitalizace nabídky CR

NPPCRR 2016-2020
 Program prodloužen do 2022, respektive 2023 (realizace
projektů). V roce 2021 poslední výzvy.
 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
 Výzva do 17. 12. 2021.
 Dotace max. do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového
rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč.
 Realizace akce do konce 11/2023. Lze podpořit i projekty na
rozvoj veřejné infrastruktury CR v lázeňských místech.
 Marketingové aktivity v CR
 Vyhlašování výzev ukončeno 17. 9. 2021.
 Prostřednictvím DT 3 Marketingové aktivity v CR na národní a
nadregionální úrovni bylo možné např. podat projekt na
propagaci lázní v ČR.

Národní programy
podpory CR 2022+
Dva samostatné programy
 Investiční - Podpora veřejné infrastruktury CR
 Neinvestiční - Podpora destinačního managementu a marketingu CR
Konzultace zaměření programu s kraji (Komise RAK pro CR, Koordinátoři CR)
 Návrhy změn:


 nové aktivity k podpoře
 usnadnění režimu veřejné podpory - notifikace dle čl. 107 SFEU
 marketing - návrh financování 70:30 + možnost částečného
kofinancování mzdových nákladů na produktového/marketingového
manažera projektu.
 alokace za celou ČR (nebude dělení dle krajů).
 investice – zařazení statutárních měst (s výjimkou Prahy).



Předpoklad vyhlášení 12/2022

Fondy EU
 NPO
 Podpora 2 projektů CR v oblasti digitalizace (eTurista, GDS).
 Nepřímá podpora CR v ostatních komponentách (udržitelná a bezpečná
doprava, rozvoj čisté mobility, renovace budov, regenerace brownfieldů
pro podnikatelské i nepodnikatelské využití, inovace v podnicích…)



Období 2021-2027
 Podpora CR přímo i nepřímo prostřednictvím řady operačních
programů. Nejvýznamnější nástroje podpory CR: IROP 2021-2027,
OP ŽP 2021-2027, OP TAK, OP přeshraniční spolupráce.
 IROP 2021-2027 – v cíli 4.4 na podporu veřejné infrastruktury CR
vyčleněna alokace ve výši 1,4 mld. Kč (ITI a individuální projekty).
Podpora CR možná i v rámci cíle 5.1 CLLD.

Aktivity CzT na podporu lázeňství
 Lázeňství jednou ze 4 hlavních produktových řad v rámci Strategie
agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021-2025
 Lázeňství pilířem cestovního ruchu v ČR a zároveň má velký
potenciál rozvoje po odeznění pandemie
 2021
 Lázeňství začleněno do kampaně Restart (léto)
 Kampaň České lázně (podzim – příjezdový CR)
 Virtuální realita (Mariánské Lázně) na EXPO Dubaj 2020

 2022
 Propagace českého lázeňství v zahraničí, přesunutý workshop „All
About Health“, press/fam tripy, veletrhy, TV série o lázních

Děkuji za Vaši pozornost.
Přeji hezký zbytek dne.

Renata Králová
Odbor cestovního ruchu MMR
kraren@mmr.cz

