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Informace o možnosti zažádaní o dotace: 
 
 COVID – Ubytování II. – IUZ (individuální ubytovací zařízení)  
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zaříze-
ní na území ČR, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na 
posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracov-
ních míst. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do 
dotačního titulu COVID-Ubytování II - Individuální ubytovací zařízení. Rozhodné období, k němuž 
se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020).  
Termín výzvy 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021  
Poskytovatel  
Ministerstvo pro místní rozvoj.  
Odkaz  
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iuz 
Zároveň se již pravděpodobně nebude počítat (nyní v jednáních) s prodloužením stávajících pro-
gramů, včetně Covid – ubytování a Covid – uzavřené prostory . Program Antivirus byl prodloužen 
do konce dubna.  
 
 COVID – Ubytování II. – HUZ (hromadná ubytovací zařízení) 
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných uby-
tovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. 
Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stá-
vajících služeb a pracovních míst.  
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního 
titulu COVID-Ubytování II - Hromadná ubytovací zařízení. Výše poskytnuté dotace bude diferencova-
ná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací zařízení v provozu, dále pak dle kategorie a třídy 
ubytovacího zařízení.  
Termín výzvy  
01. 02. 2021 do 31. 03. 2021  
Poskytovatel  
Ministerstvo pro místní rozvoj.  
Odkaz  
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz 

 Navržené a připomínkované dva programy: 

program Covid-ztráty dle článku 3.12 Dočasného rámce EU s limitem podpory 10 mil. eur – tady 
zatím MPO navrhuje kompenzaci 60 % fixních nákladů, Dočasný rámec povoluje 70 % a pro mikro-
podniky dokonce 90 % 

program Covid-500, tedy 500 Kč na zaměstnance a den, jednoduchá žádost, dle článku 3.1 Dočasné-

ho rámce, tedy s limitem na poskytnutou podporu 1,8 mil.  
 

 

 

 

České Švýcarsko během podzimní pandemie 

Termín: 3.12.-10.12. 2020 

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.  

Pravidelný INFORMAČNÍ SERVIS Českého Švýcarska 

v době pandemie  
5. - 19.3.2021 
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Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý druhý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.  

Tipy na výlety: 

 Vzhledem k momentální situaci a vládním nařízením tipy na výlet můžeme vybírat v rámci své obce. V 

našem kraji je tolik zajímavostí a krás v daných obcích, nových i původních cest, že je možná nyní příleži-

tost se věnovat tomu, co máme „za domem“   

Odkazy na celý děčínský okres a mapu s vyznačenými obcemi na mapy.cz, zadejte si svou obec a klikněte na 

turistickou mapu :) mapy.cz/zakladni?x=14.3463065&y=50.8703183&z=9&source=dist&id=19 

Např. z některých obcí okresu:  

Šluknov: mapy.cz/turisticka?x=14.4767531&y=51.0059482&z=13&source=muni&id=1717 

Jiříkov: mapy.cz/zakladni?x=14.5661028&y=50.9909166&z=12&source=muni&id=1690 

Mikulášovice: mapy.cz/turisticka?x=14.3613819&y=50.9636166&z=12&source=muni&id=1707 

Rumburk: mapy.cz/zakladni?x=14.5515224&y=50.9550354&z=12&source=muni&id=1709  

Varnsdorf: mapy.cz/turisticka?x=14.5872380&y=50.9120299&z=12&source=muni&id=1720 

Děčín: mapy.cz/zakladni?x=14.1747142&y=50.7895676&z=11&source=muni&id=1665 

Vlčí Hora: mapy.cz/turisticka?x=14.4555610&y=50.9299961&z=13&source=ward&id=12400 

Růžová: mapy.cz/zakladni?x=14.2941523&y=50.8442714&z=13&source=muni&id=2036 

Jetřichovice: mapy.cz/turisticka?x=14.3837522&y=50.8668208&z=12&source=muni&id=1687 

Kytlice: mapy.cz/zakladni?x=14.5215909&y=50.8248039&z=12&source=muni&id=1696  

Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová: mapy.cz/zakladni?x=14.5692363&y=50.8615247&z=12&source=muni&id=1689  

Srbská Kamenice: mapy.cz/turisticka?x=14.3388540&y=50.8298563&z=13&source=muni&id=711 

Atd… 

 

 

Upozornění NPČŠ www.npcs.cz 

Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný 
rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým. 
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy. Ve vlastním zájmu 
se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku. 

 

E-shop Českého Švýcarsak o.p.s: www.eshop.ceskesvycarsko.cz                               

 Téměř denně  aktualizujeme náš E-shop  o novinky v produktech lokálních výrobců, řemeslníků, tvoři-

vých lidí  i z vlastní produkce či ve spolupráci.  Objednávky vyřizujeme obratem, každý den. 

 Nabízíme lokální produkty, publikace — krásné knihy a brožury, zážitky a dárkové poukazy 

 Chystáme fotografické kurzy  jarní s Martinem Rakem, letní školu s Petrem Janem Juračkou 

 U našich partnerů Destinačního fondu je možné objednávat též na jejich e-shopech či v nabídkách. 

Kosmetiku a masáže, voňavé zážitky, jógové lekce a práce s tělem,  poradenství, dárkové poukazy na 

pobyty, ušlechtilé destiláty a likéry a spoustu dalšího neméně zajímavého.             

          Můžeme tak podpořit destinaci právě v této době.  
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Otevřená okénka a služby, tipy:  

 

 Coffee & Books Děčín : Každý všední den 8 -18 a v so a v ne 9 - 17 hod. Nabízí plný sortiment svých 

produktů pultovým prodejem, výtečné nové kávy!  

 Bohemian Coffee House Rumburk: Každý všední den  7 - 18,30 ,  so 9,30-18,30 a ne 13,30-18 hod. 

Kavárna funguje jako pultový prodej kompletní nabídky s sebou. 

 Luční bar Kamenná Horka: denně okénko a také možnost navštívit prodejnu uměleckých děl 

 U Fořta Mezní Louka: pá-ne 11-17 hod. 

 Hotel Lužan Rumburk: polední menu s sebou aktuálně na: www.hotelluzan.cz/pizzerie-a-steakhouse 

 Jedlová každý víkend 10-16 hod. Tolštejn hradní restaurace. 

 HUDYsport: prodejna Hřensko a ostatní v regionu otevřena jako okénko e-hopu: www.hudy.cz/

docasny-rezim-eshop-a-prodejny 

 České Kamenice okénka v okolí www.ceska-kamenice.cz/vismo/dokumenty2.asp...  

 Nobilis Tilia Vlčí hora: otevřena prodejna vůní út—ne  

 Bohemian Cottage Kamenná Horka:  Prosím přidat!  Tak a okénko si uděláme doma : ) 
www.cottage.cz/events/prosim-pridat/ 

 

 

 

 

 

Zajímavé informace:  

 Dráha národního parku U 28 jede od 8. března 2021 opět přímo z Děčína přes Dolní Žleb do D. Poustevny, 
Šluknova, Rumburku přímo přes Německo, ale v Německu nezastavuje. Tj. za Dolním Žlebem je první           
zastavení v D. Poustevně! Více na: www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky 

 

 Vrtulníkem až na vrchol. Tak putoval nový altán na Mariinu vyhlídku v Jetřichovicích . Postaven byl podle    
původních plánů z roku 1856… www.instagram.com/udalostisevernicechy/?hl=cs 
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