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Osvědčená praxe  

 
Název osvědčené praxe Více nocí – více snů 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

 

Name: Andrea Vignoli 

Email: project@ancilazio.it 

Telephone: +39 339 3791615 

Country: Italy 

Region: Lazio 

City: Rome 

Organisation name: ANCI Lazio 

 
 

Místo: 

Country Italy 

Region Lazio 

City Rome 

Hlavní odpovědná instituce ÚřadregionuLazio 

 
 

2. Podrobný popis 

Krátký souhrn praxe Opatření odboru cestovního ruchu regionu Lazio pro znovuzahájení regionálního 
cestovního ruchu, které bude platné po celý rok 2022 

Podrobná informace o praxi 

 

 „MORE NIGHTS MORE DREAMS“ bylo vyjádřením zájmu o ubytovací zařízení v 
regionu Lazio – sektoru, který byl zvláště poškozen během pandemie Covid-19. Tato 
ubytovací zařízení (hotelová i nehotelová ubytovací zařízení, včetně agroturistiky) mohla 
být zařazena do specifického okruhu věnovaného a zaměřeného na podporu příjezdu a 
pobytu turistů a na to, aby se území týkalo všech provincií regionu Lazio od 
metropolitního města Říma po provincie Frosinone, Rieti, Viterbo a Latina a zároveň 
pozvedlo nové turistické destinace. 

Financování 10 milionů eur z regionu Lazio bylo rozděleno do ubytovacích zařízení, 
která vyjádřila zájem a byla kvalifikována jako vhodná. 

Pro turisty byly zpřístupněny speciální balíčky („motivační pobídky“), jako jsou: 

3+1: po minimálně třech po sobě jdoucích nocích rezervovaných a skutečně využitých v 
ubytovacím zařízení zařazeném do okruhu „Více nocí, více snů“, zdanitelný náklad na 
čtvrtou další noc (tj. bez DPH) financuje region Lazio 

5+2: po minimálně pěti po sobě jdoucích nocích rezervovaných a skutečně využitých v 
ubytovacím zařízení zařazeném do okruhu „Více nocí, více snů“, zdanitelné náklady na 
šestou a sedmou další noc (tj. bez DPH) financuje region Lazio. 

 

Potřebné zdroje Objem financování z Lazio Regionu byl 10 milionů euro. 

Časový rozvrh (start/end date): listopad 2021 – leden 2022 (a jeaktivnípro implementaci do konce r. 2022.) 
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Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

S ohledem na epidemiologickou mimořádnou událost COVID-19, která způsobila 
dramatický pokles v turistickém sektoru jak v návštěvnosti, tak v obratu, region Lazio 
touto iniciativou mimo jiné nabídl ekonomickou podporu pro ubytovací zařízení působící 
v Laziu. 

Všichni italští a zahraniční turisté, stejně jako obyvatelé Lazia, mají v průběhu roku 2022 
možnost získat jednu noc navíc, pokud si zarezervují tři, a dvě, pokud si zarezervují pět 
ve stejném ubytovacím zařízení: další noci pobytu se financují regionem Lazio. 

Vytvoření specializované elektronické platformy pro tuto iniciativu výrazně podpořilo 
viditelnost turistických zařízení ve všech provinciích regionu Lazio 
https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni/ 

Zjištěné problémy - 

Potential for learning or transfer: 

Iniciativa na celý rok 2022 podporuje jak ubytovací zařízení, která se připojila, tak turisty, 
kteří byli vyzváni k prodloužení dovolené a přenocování. Lze jej realizovat na základě 
finanční a investiční schopnosti regionu. Regionálním usnesením, které proběhlo v 
květnu 2021, byl schválen „Regionální strategický program pro znovunastartování 
turistické atraktivity Lazia“). Region Lazio tímto způsobem reguloval formy podpory ve 
prospěch ubytovacích zařízení působících v Laziu, která by umožnila obnovení toků v 
systému cestovního ruchu Lazio, a to prostřednictvím akcí usnadňujících příjezd a pobyt 
na území regionu a v ubytovacích zařízeních kraje, která jsou součástí územních oblastí 
uvedených v Tříletém plánu cestovního ruchu 2020 - 2022. 

 

Další informace 
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-
strutture-ricettive-del-lazio-2022/  
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