
Přihlašovací formulář a propozice soutěže 
najdete na www.zlatyerb.cz

Tuto cenu zaš  ťuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Cena ministryně pro místní rozvoj 
za nejlepší turis  ckou prezentaci na www stránkách obce, města, regionu

Soutěž o nejlepší turis  cké prezentace na internetu

20. listopadu byl ofi ciálně vyhlášen jubilejní 21. ročník populární soutěže Zlatý erb, jejíž součás   je i „Cena ministryně pro místní rozvoj 
za nejlepší turis  ckou prezentaci“, kterou zaš  ťuje také Asociace krajů ČR a do níž lze přihlašovat webové projekty a elektronické 
služby z oblas   turis  ckého ruchu hned ve třech kategoriích:

a) obce a města,
b) kraje, regiony a organizace des  načního managementu,
c) turis  cké atrak  vity.

Pozn.: Původní kategorie „Kraje a regiony“ byla ofi ciálně rozšířena po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR právě o organizace 
des  načního managementu (ODM), které již v minulých ročnících v této kategorii několikrát slavily úspěch se svými projekty. Novou 
kategorii podpořil Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje.

Stránky jsou hodnoceny odbornou porotou složenou z odborníků z MMR, agentury CzechTourism, akademické a soukromé sféry.

Přihlášení do soutěže je jednoduché a podrobné hodnocení poroty vám může pomoci s vylepšením vašich webových stránek, navíc 
zdarma získáte analýzu, zda webové stránky vyhovují všem požadavkům. Máte také mimořádnou příležitost zpropagovat svůj web 
a díky tomu i vaši turis  ckou atrak  vitu či oblast nejen před zástupci MMR, ale i před širokou veřejnos  . Příklady dobré praxe vám 
mohou přinést nové nápady a nové zkušenos  .

Uzávěrka přihlášek do turis  ckých kategorií 21. ročníku soutěže je stanovena na 22. února 2019, fi nále celostátního kola se 
každoročně koná na konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v pondělí 1. dubna 2019.

Hlavním organizátorem je spolek Český zavináč, soutěž vedle Asociace krajů ČR zaš  ťuje rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, partnerem je agentura CzechTourism.

Veškeré informace včetně propozic, přihlašovacího formuláře a souhrnné brožury, která shrnuje vše podstatné z 20.  ročníku, lze najít 
na www.zlatyerb.cz.


