Popis Fiche č. 7
1. Základní údaje
Název Fiche a její číselné označení: Cestovní ruch – šance pro Orlicko I.; č. 7
Vazba na opatření PRV:
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a
další tematické stezky

2. Vymezení Fiche
Předmětem této Fiche je podporou tvorby produktů cestovního ruchu v regionu Orlicko přispět
ke zvýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu na trhu cestovního ruchu.

3. Příjemci dotace
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně
prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů (nadace).
Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

4. Oblasti podpory (typy aktivit)
Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na tvorbu, obnovu a rozšíření pěších a
lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek včetně výsadby doprovodné zeleně a
související propagace.
Dotace je poskytována na tyto způsobilé výdaje:
Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických
stezek. Např. směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa (zařízení
k bezplatnému posezení – lavice, stůl; zdarma přístupné dětské mini hřiště, apod.) podél
stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro
koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou.
Výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden.

Nákup a výsadba doprovodné zeleně.
Propagace a marketing – tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače
apod.
Projektová dokumentace – zpracování Žádosti o dotaci a příloh, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení

Další podmínky: stezka / trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky

5. Druh a výše dotace
Režim podpory:
Druh dotace:
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje:
Maximální způsobilé výdaje:
Doporučená výše dotace:

de minimis, nezakládající veřejnou podporu
přímá nenávratná
90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
100 000 Kč
1 500 000 Kč
300 000 Kč

6. Další informace
Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů.
Číselník způsobilých výdajů
Kód
Způsobilý výdaj
949
Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a
dalších tematických stezek
950
Nákup a výsadba doprovodné zeleně
951
Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden
955
Propagace a marketing
998
Projektová dokumentace

Maximální hodnoty (limity) způsobilých výdajů
Kód
Způsobilý výdaj
955
Propagace a marketing
998
Projektová dokumentace

Limit
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
- nákup použitého movitého majetku
- nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
- prosté nahrazení investice
- osobní a cestovní výdaje
- DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
- úroky z půjček a úvěrů
- bankovní poplatky
- nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
- nákup zemědělských výrobních práv

