Výzva k zapojení při realizaci projektu
„Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“
Destinační společnost Českomoravské pomezí realizuje projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi
barvami“ v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Cílem projektu je nárůst
počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu v regionu. V rámci projektových aktivit budou
realizovány výstupy zaměřené na propojení prvků návštěvnické nabídky. Následná marketingová
kampaň zaměřená na zvolené skupiny potenciálních návštěvníků představí Českomoravské pomezí
jako atraktivní destinaci s bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu. Projekt je zaměřen na
památky, muzea, rozhledny, přírodní lokality a další turistické atraktivity a akce na území turistické
oblasti Českomoravské pomezí.

1. Pro koho je výzva určena?
I.
kulturní a technické památky
II.
muzea a galerie
III.
rozhledny a vyhlídková místa
IV.
turisticky atraktivní přírodní území
V.
ostatní turistické atraktivity neuvedené v bodech I. – IV.
VI.
pravidelně konané kulturní, sportovní či společenské akce

2. Způsobilý žadatel
Způsobilým žadatelem je provozovatel turistické atraktivity (viz oddíl 1., body I. – V.) nebo pořadatel
akce (viz oddíl 1., bod VI.) na území turistické oblasti Českomoravské pomezí, který bude spolupracovat
při realizaci projektu (tvorba výstupů a následná marketingová kampaň). Zájemci zašlou žádost o
zapojení do projektu nejpozději do 20. 5. 2021 na email bonus@ceskomoravskepomezi.cz nebo poštou
na adresu: Destinační společnost Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.

3. Kritéria pro zařazení do projektu
Turistické atraktivity
• jedná se o turistickou atraktivitu dle oddílu 1., body I. – V.
• jedná se o veřejně přístupný objekt, který musí mít otevřeno minimálně v hlavní sezóně
(červenec – srpen)
• turistická atraktivita disponuje vhodnou infrastrukturou (např. dostatek parkovacích míst, WC,
návštěvnická kapacita, možnosti ubytování nebo stravování) přímo v místě nebo v okruhu 10
km
• ochota podílet se na realizaci projektu ve spolupráci s oblastní destinační společností a dalšími
zapojenými subjekty

Akce
•
•
•
•
•

•

jedná se o akci dle oddílu 1., bod VI.
akce se koná opakovaně a pravidelně (minimálně jednou ročně v obdobném termínu)
v roce 2021 se uskutečnil nebo uskuteční minimálně druhý ročník dané akce
akce je přístupná veřejnosti (zdarma nebo po uhrazení vstupného)
v průběhu konání akce je pořadatelem zajištěna základní návštěvnická infrastruktura (např.
dostatek parkovacích míst, WC, odpovídající kapacita místa konání) a jsou k dispozici možnosti
ubytování a stravování přímo v místě nebo v okruhu 5 km
ochota podílet se na realizaci projektu ve spolupráci s oblastní destinační společností a dalšími
zapojenými subjekty

V případě zařazení do projektu bude provozovatel turistické atraktivity či pořadatel akce poskytovat
součinnost při realizaci projektu, distribuci výstupů projektu a sdílení informací o projektu na webových
stránkách dané turistické atraktivity, příp. svých webových stránkách, pokud daná turistická atraktivita
nebo pořádaná akce svoji webovou stránku nemá (minimálně uvedení loga destinační společnosti
včetně linku na portál turistické oblasti Českomoravské pomezí).

4. Výstupy projektu
• vytvoření pobytových programů a příslušných stránek na portálu Českomoravského pomezí
• vytvoření fotobanky
• pořízení fotografií a videí
• tiskoviny – brožura TOP10, cestovatelský deník s doplňky
• bannerová kampaň
• prezentace v TV a tisku
• kampaň na sociálních sítích
Účast v projektu je pro zapojené turistické atraktivity bezplatná. Realizace projektu bude ukončena
k 30. 11. 2021

Litomyšl, 3. 5. 2021

Přílohy:
Žádost o zapojení do projektu pro provozovatele turistických atraktivit
Žádost o zapojení do projektu pro pořadatele akcí

