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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

1.1 Název projektu Společná propagace mikroregionu 
Mikulovsko v roce 2016 

 

1.2 Místo realizace 
NUTS II Jihovýchod 
Kraj  Jihomoravský 
Region Mikulovsko 
Město/obec Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, 

Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, 
Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, 
Pasohlávky, Pavlov, Perná, Sedlec 



2. PŘEDKLADATEL PROJEKTU 
Organizace Adresa Zodpovědná 

osoba 
Tel./fax./ e-mail 

Mikulovsko, dobrovolný 
svazek obcí 

Hlavní 113, 691 81 Březí Jozef Pavlík, 
předseda 

519 444 571, 
info@mikulovskoregion.cz 

3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, VÝCHODISKA, ZDŮVODNĚNÍ  

3.1 Analýza současného stavu, situace a zdůvodnění projektu 
 
Mikulovsko je velmi atraktivním regionem díky své přírodě, klimatu, památkám, Novomlýnským 
nádržím, folkloru, vinařství a mnoha dalším aspektům, které na Mikulovsko každoročně přivádějí 
desetitisíce turistů. Odvětví – průmysl cestovního ruchu (potažmo vinařství) je neustále se rozvíjejícím 
a v regionu Mikulovsko sehrává důležitou roli v oblasti zaměstnanosti a ekonomické aktivity zdejších 
obyvatel.  
 
Dobrovolný svazek Mikulovsko se problematice věnuje po celou dobu své existence – to je od roku 
2000; zaměření na CR a společnou propagaci je přímo zakotveno ve stanovách dobrovolného svazku. 
DSO Mikulovsko realizuje propagační aktivity dlouhodobě buďto z vlastních zdrojů, které sdružují do 
společného rozpočtu členské obce, nebo za pomocí dotací (JMK, S ROP, ROP JV, atd.) Mikulovsko 
se ovšem nezaměřuje pouze na prostou propagaci či měkké aktivity podporující rozvoj cestovního 
ruchu. Byly realizovány a jsou v plánu projekty infrastrukturního charakteru – budování cyklostezek, 
značení cyklotras, naučné stezky apod. 
 
Předkládaný projekt, jehož předmětem je zpracování nového image katalogu cestovního ruchu (a 
s ním spojené nutné pořízení nových image fotografií), propagačního filmu a propagační kampaně na 
internetu je plně v souladu a navazuje na dřívější společnou propagaci a projekty realizované 
v minulém programovém období EU: navazující kampaň, grafický styl, propagace značky, prohloubení 
a využití produktů cestovního ruchu zpracovaných v rámci těchto projektů a v neposlední řadě využití 
výstupů Strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořené v rámci projektu Mikulovsko – profesionální 
partner v cestovním ruchu spolufinancovaného z OP ROP Jihovýchod. Kontinuitu a nepolevování 
v nastartovaných propagačních, marketingových a ostatních aktivitách podporující rozvoj CR v regionu 
i po vyčerpání EU prostředků považujeme za zcela zásadní. 
 
Naším cílem je pomocí připravované informačně – propagační kampaně nejenom informovat a lákat 
turistu do regionu, cílem je mj. snaha o udržení stávající úrovně turismu na Mikulovsku a rovněž snaha 
o rovnoměrnější rozvrstvení turistického ruchu do celého regionu; odlehčení přetíženým lokalitám jako 
jsou Mikulov, Pavlov, Klentnice (a další pálavské obce) a nabídka alternativních avšak dosud méně 
známých či méně navštěvovaných lokalit - jako jsou např. Drnholec, Novosedly, Jevišovka, Brod nad 
Dyjí, Dolní Dunajovice, atd.  
 

4. OBSAH A ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 
  

4.1 Návrh (popis) řešení projektu včetně technického řešení projektu 
 
Tiskovina, kampaň a všechny další grafické výstupy projektu budou zpracovány dle jednotného 
grafického manuálu. 
 
Pořízení aktuálních image fotografií - bude zadáno pořízení a dodání 80 ks aktuálních image 
fotografií charakteristických pro turistickou destinaci. Fotografie musí být pořizovány od počátku jara 
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do podzimu tak, aby zachycovaly proměny přírody, různé typy akcí, atraktivit a produktů. Bude vybrán 
profesionální fotograf. K fotografiím budou poskytnuta práva k užití nejen pro nový image katalog a 
další grafické výstupy tohoto projektu, ale rovněž práva k dalšímu neomezenému užití v rámci 
propagace regionu Mikulovsko. 
 
 
Katalog cestovního ruchu – nový image a produktový katalog turistické destinace Mikulovsko. Bude 
se jednat o tiskovinu představující region Mikulovsko v celé šíři a škále možností pro potenciálního 
turistu. Zároveň bude zpracována tak, aby napomohla naší snaze o rovnoměrnější rozvrstvení 
turistického ruchu do celého regionu. Bude mj. upozorňovat na méně známá místa regionu, méně 
známé atraktivity a možnosti trávení volného času, dovolené, atp.  
 
Technické parametry (předpokládané): 
22 stran – plnobarevný tisk – image část katalogu 
32 stran – jednobarevný tisk – databáze služeb a turistických cílů s kontakty (služby – ubytování, 
stravování, servisy, atp.; turistické cíle – památky, prohlídkové objekty, galerie, turistické služby – TIC, 
průvodci atp.) 
Obálka s klopou 
Mapa regionu s vyznačenými turistickými a cyklotrasami 
Počet kusů 20 000; jazykové mutace – minim. ČJ, AJ 
Tiskovina bude v elektronické verzi zveřejněna rovněž na webových stránkách turistické destinace. 
 
 
Navrhovaný Propagační film je pro Mikulovsko novou formou prezentace. Propagační film pro celou 
turistickou destinaci dosud nebyl vytvořen – existují například spoty města Mikulova rekreační oblasti 
Pasohlávky, avšak celé Mikulovsko dosud nebylo zpracováno. Vzhledem k cíli našeho projektu, 
kterým je mj. poukázání na méně známé lokality a turistické atraktivity a tím rovnoměrnější rozvrstvení 
turistů v destinaci, jeví se natočení a zveřejnění filmu, kde bude právě na tyto poukázáno, jako vhodné 
řešení. 
Propagační film o finální celkové délce 5 – max 10 min. bude pořízen odbornou firmou na základě 
odborně zpracovaného námětu a scénáře. Bude pořizován v období jaro – podzim tak, aby – podobně 
jako fotografie -  zachytil proměny přírody, různé typy akcí, atraktivit a produktů. Film bude pořizován 
pomocí různých technických prostředků, což zvýší jeho atraktivitu a bude v souladu se současnými 
trendy: natáčení pomocí dronu, klasické kamery, klasické kamery na jeřábu, posuvném zařízení, 
GoPro kamery apod. Film bude doprovozen podkresovou hudbou a titulky – v jazykové mutace – ČJ, 
AJ.  
 
 
Propagační kampaň na internetu bude navazovat na nový image a produktový katalog turistické 
destinace Mikulovsko a rovněž na nový propagační film. Kampaň bude zahrnovat propagaci 3 – 5 
produktů (např. cyklistika, příhraničí, koupání, méně známé turistické atraktivity, apod.). Bude se 
jednat o sklik kampaň a bannerovou kampaň. 
 

5. HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU  
 Termín  
Zahájení projektu 04 / 2016 
Ukončení projektu  12 / 2016 
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Harmonogram připravenosti akce   
 
Akce je plně připravena k realizaci, byla schválena nejvyšším orgánem svazku obcí - shromážděním 
starostů svazku obcí dne 11. 2. 2016. Svazek obcí má k dispozici finanční prostředky na její realizaci 
ve svém rozpočtu na rok 2016.  
 
Akce je plně v souladu se 
 
• Strategií rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 
• Integrovanou strategií území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020 
• Akčním plánem rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov na roky 

2016 – 2017 
 
 
 Termín 
Zpracování projektového záměru  01 / 2016 
Schválení akce nejvyšším orgánem svazku 
obcí 

02 / 2016 

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK 02 / 2016 
Výběr dodavatelů 04 - 05 / 2016 
Zahájení realizace 05 / 2016 
Ukončení realizace  12 / 2016 

 
 
Pro realizaci akce se nevyžaduje územní, případně stavební řízení ani jiné opatření stavebního úřadu 
podle zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

5.1 Měřitelné výstupy, výsledky 
 

Specifikace Měr. j. Poč. mj. 
Pořízení aktuálních image fotografií profesionálním fotografem - akce, příroda, 
architektura, památky, turistické atraktivity a produkty aj., poskytnutí licence 
pro projekt a veškerou následnou propagaci regionu Mikulovsko 

ks 80 
Katalog cestovního ruchu - tiskovina: zpracování detailní koncepce, 
zpracování textů, korektury textů, překlady do cizojazyčných mutací, grafické 
zpracování, mapa, tisk 

ks 20 000 
Propagační film – spot (5-10 min.), zpracování scénáře, natáčení, zpracování, 
postprodukce, hudební podkres, titulky a texty ČJ, AJ 

ks 1 
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Propagační kampaň na internetu - sklik, bannery, stream video; zpracování 
kampaně, klíčová slova 

měs. 2 
Práce manažera mikroregionu: Příprava realizace projektu, výběrová řízení, 
konzultace s dodavateli a projektovým týmem, korektury, distribuce 
propagačních materiálů, administrace projektu 
 

h 145 
 

5.2 Struktura předpokládaných nákladů, finanční plán 2015 - 2016 
Činnost (výstup) / Finanční plán v Kč                                                        r. 2015 r. 2016 CELKEM 
Pořízení aktuálních image fotografií 0 30 000 30 000 
Katalog cestovního ruchu - zpracování a tisk 0 235 000 235 000 
Propagační film 0 100 000 100 000 
Propagační kampaň na internetu 0 36 000 36 000 
Náklady na manažera mikroregionu 0 29 000 29 000 
CELKEM (Kč) 0 430 000 430 000 

5.3 Potenciální zdroje financování 
Zdroje financování  Kč Původ zdroje 
Mikulovsko - žadatel 240 000,00 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2016 
Jihomoravský kraj 190 000,00 Jihomoravský kraj – Program rozvoje venkova JMK, 

dotace 
Celkem 430 000,00  

 
 
 
 
 
V Březí dne 29. 2. 2016      Jozef Pavlík, předseda DSO 

Popis akce: Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce 2016  5 


	1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
	1.1 Název projektu
	1.2 Místo realizace
	2. Předkladatel projektu
	3. Analýza současného stavu, východiska, zdůvodnění
	3.1 Analýza současného stavu, situace a zdůvodnění projektu

	4. Obsah a zaměření projektu
	4.1 Návrh (popis) řešení projektu včetně technického řešení projektu

	5. Harmonogram realizace projektu
	Harmonogram připravenosti akce
	5.1 Měřitelné výstupy, výsledky
	5.2 Struktura předpokládaných nákladů, finanční plán 2015 - 2016
	5.3 Potenciální zdroje financování


