Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

A06-03

Rozvoj aktivit a služeb MIC, municipální marketing

PÚ06

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC03 - Zvýšení pĜínosĤ z Ĝízeného rozvoje cestovního ruchu

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ a MČstské informaþní centrum
- Sdružení obcí ýeský ráj
- DSO Drábské svČtniþky
- soukromí poskytovatelé služeb a provozovatelé turistických atraktivit

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

bez územních nárokĤ

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

prĤbČžnČ (soustavnČ)

Odhad nákladĤ:

0,5 - 1 mil. Kþ / rok (provoz MIC a marketingové aktivity MIC – nejen v oblasti cestovního ruchu;

RozdČlení nákladĤ:

provoz IC, náklady na prezentaci a municipální marketing mČsta a specificky
možností a zázemí cestovního uchu

Zdroje financování:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 2.2 – VeĜejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
(pĜíjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí)
- oblast podpory: 2.3 – Propagace a Ĝízení turistických destinací
StĜedoþeského kraje pĜíjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí)

KomentáĜ:

MČstské informaþní centrum (MIC) v MnichovČ Hradišti ve stávající podobČ
vykazuje nedostateþnou aktivitu smČrem k rozvíjení cestovního ruchu a
marketingu mČsta. Hlavní problémy MIC jsou:
- vlastnictví MIC (MIC je ve vlastnictví spoleþnosti KLUB Mnichovo HradištČ
s. r. o., kterou vlastní ze 70 % mČsto a z 30 % soukromá fyzická osoba) a
z toho vyplývající problematická kontrola, Ĝízení, definování kompetencí a
povinností atd.;
- nedostateþné personální zabezpeþení: nedostateþná otevírací doba,
problematická kvalifikace, znalost a motivace personálu IC;
- nízký rozpoþet;
- omezený rozsah poskytovaných služeb – jsou poskytovány pouze tradiþní
základní služby, chybí služby potĜebné pro efektivní rozvoj CR, jako je
budování partnerství a komunikace s potenciálními partnery, koordinaþní
funkce, tvorba produktĤ, rezervaþní systém, sledování realizovaného CR a
vedení statistik a další;
- omezená realizace marketingu mČsta a propagace CR,
- nevybudovaný rezervaþní a informaþní systém CR.
Tyto nedostatky je, pokud se má stát cestovní ruch významnou ekonomickou
složkou v životČ, rozvoji a hospodaĜení mČsta, nezbytné odstranit. K tomu je
zapotĜebí zrealizovat následující þinnosti:

zvýšené mzdové náklady jsou obsaženy v rozpoþtu aktivity A06-01)
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(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)

zpracovat náplĖ þinnosti a manuál aktivit MIC
vyĜešit vlastnické vztahy a kontrolu nad MIC takovým zpĤsobem, aby je
mČsto efektivnČ Ĝídilo a kontrolovalo – tzn. buć získáním 100% vlastnictví,
pĜevedením MIC pod MÚ MH, anebo cestou skuteþného a cílenČ
realizovaného uplatĖování podílu mČsta a prosazování jeho zájmĤ ve
spoleþnosti KLUB Mnichovo HradištČ, s.r.o.;
pĜesnČ vymezit kompetence a úkoly MIC, kontrolovat jejich realizaci;
zajistit dostateþné personální a technické zabezpeþení – jak kvantitativnČ
(potĜebná otevírací doba), tak kvalitativnČ (informovaný, vzdČlaný a
motivovaný personál, potĜebné technické vybavení);
rozšíĜit spektrum þinností MIC;
vytvoĜit informaþní a rezervaþní systém;
navázat aktivní vztahy se soukromými poskytovateli služeb a
provozovateli atrakcí, zaktivizovat a posílit komunikaci a spolupráci s
partnery (Sdružení obcí ýeský ráj, DSO Drábské svČtniþky; provázanost
s aktivitou A06-01);
realizovat aktivní municipální marketing a propagaci.

Municipální marketing je zajišĢován þásteþnČ mČstem – odborem správy
majetku a rozvoje mČsta – a þásteþnČ MIC, významnou roli hraje Sdružení obcí
ýeský ráj, které tvoĜí v podstatČ jediný propagaþní kanál pro širší turistickou
klientelu. Vlastní aktivita mČsta (vþetnČ MIC), zamČĜená témČĜ výhradnČ na
propagaci a prezentaci, je nízká a neodpovídá postavení a významu mČsta.
Municipální marketing by mČl být zamČĜen jednak na mČsto jako takové a
následnČ na atraktivity, aktivity a služby cestovního ruchu. KonkrétnČ je
zapotĜebí:
(i) kompetenþnČ vymezit úkoly a zajištČní v oblasti municipálního
marketingu, zavést kontrolu;
(ii) vytvoĜit jednotný vizuální styl mČsta
(iii) systematicky využívat všechny dostupné a efektivní marketingové
nástroje – produktovou politiku, cenovou, distribuþní a komunikaþní,
zavedené cesty udržet a aktualizovat, využít nových – napĜ.
zpĤsoby prezentace nebo public relations (medializace významných akcí,
upoutávky na regionálních rozhlasových stanicích a v regionálních
denících, plakáty, informaþní letáky, místní periodikum, mČstský rozhlas,
organizování propagaþních akcí, „PR“ akcí a další), pĜitom spolupracovat
se soukromými poskytovateli služeb a provozovateli atraktivit;
(iv) zlepšit úroveĖ internetových stránek mČsta smČrem k vyšší vzhledové
atraktivitČ, vČtší pĜehlednosti, aktuálnosti a zamČĜení i na nové
návštČvníky a potenciální turisty, stanovit zodpovČdnost za jejich údržbu.
Ekonomické dopady - pĜímý ekonomický pĜínos z prodeje placeného zboží pro
cestovní ruch distribuovaného informaþním centrem, nepĜímý ekonomický
pĜínos – prostĜednictvím pĜilákání vČtšího poþtu návštČvníkĤ – profit
poskytovatelĤ služeb CR
Spoleþenské dopady - vnitĜní spoleþenský pĜínos nelze identifikovat, vnČjší
spoleþenský pĜínos lze hodnotit pozitivnČ s ohledem na odbornou péþi
zamČstnancĤ IC o turisty
Ekologické dopady jednoznaþnČ prokázat

Rizika realizace:

i.
ii.
iii.

ekologické dopady (pozitivní, negativní)

nedostateþná vĤle, zachování status quo MIC
nedostateþná práce MIC
nespolupráce se soukromým sektorem

nelze

