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Vstupy do turistických atraktivit zdarma
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat o připravovaném dotačním programu s názvem Vstupy do turistických atraktivit
zdarma, jehož cílem je podpořit oblast cestovního ruchu v našem kraji, protože právě ona byla pandemií
nemoci Covid-19 hluboce zasažena.
Cílem připravovaného dotačního programu je přilákat do našeho kraje co nejvíce návštěvníků a podnítit tak
rozvoj nejen sféry cestovního ruchu, ale také všech dalších návazných služeb a prodeje zboží. Prostředkem
k dosažení tohoto cíle je umožnit široké veřejnosti vstupy zdarma v období září a října tohoto roku do co
největšího počtu turistických atraktivit, které se na našem území nacházejí, a to včetně těch nejatraktivnějších,
které zde máme.
Program je otevřen pro všechny provozovatele typu hrady, zámky, muzea, galerie, národní kulturní památky,
zoologické a botanické parky, rozhledny, návštěvnické okruhy výrobních podniků a další obdobně zaměřené
objekty. Moravskoslezský kraj na něj vyčlenil 60 mil. Kč - z těchto prostředků bude jednotlivým zapojeným
atraktivitám nevybrané vstupné za poprázdninové období (září-říjen 2020) kompenzováno.
Pro tento způsob podpory cestovního ruchu jsme se rozhodli z následujících důvodů:
- marketingově snadno uchopitelné,
- pro návštěvníka lehce srozumitelné,
- velmi silně motivující k příjezdu do kraje (více vstupů zdarma),
- prodlužující turistickou sezónu,
- přispívající k poznávání dosud opomíjených lokalit (diverzifikace návštěvníků),
- zvyšující tržby ve sféře cestovního ruchu a nejen tam (úspora na vstupném bude vydána s největší
pravděpodobností za jiné produkty či služby-restaurace, suvenýry, cukrárny, dětské atrakce apod.).
Pevně věříme, že nový program má velký potenciál podnítit příjezd návštěvníků z jiných regionů ČR,
návštěvníků z okolních zemí i místní obyvatele k poznávání míst, ať už těch nejznámějších nebo dosud
neobjevených. Přibližně v polovině srpna Vám budou zaslány propagační balíčky obsahující seznam turistických
atraktivit, které bude možné po prázdninách navštívit zdarma. Bude jej možno využít pro marketingové účely
vašeho města/obce.
Dovoluji si Vás požádat, abyste do programu zapojili vámi provozované turistické atraktivity a informovali o této
možnosti další turistické objekty, které se na vašem území nacházejí. Podrobné podmínky programu jsou
zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz v sekci Dotace.
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Jsme přesvědčení, že tento program bude mít pozitivní dopad nejen na samotné zapojené turistické objekty,
ale bude mít svým multiplikačním efektem velmi pozitivní vliv na celou ekonomiku našeho kraje.
S přátelským pozdravem

Jan Krkoška, v.r.
náměstek hejtmana kraje

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jan Smiga
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