
 

Popis Fiche č. 8 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Cestovní ruch – šance pro Orlicko II.; č. 8 

Vazba na opatření PRV:  III.1.3.2. Ubytování, sport 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je zkvalitněním ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb v regionu 

Orlicko přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu na trhu cestovního ruchu.  

 

3. Příjemci dotace 

 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 modernizaci, rekonstrukci, přestavbu 

a vybavení malokapacitních ubytovacích a stravovacích služeb včetně řešení doprovodné zeleně 

objektů, zřízení půjčovny sportovního vybavení a související propagace.  

Přijatelnost projektů:  

1) ubytovací zařízení splňuje podmínky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., §2 

2) kapacita ubytovacího zařízení: maximálně 60 lůžek 

3) v případě budování nebo zařizování stravovacího zařízení či základního wellnes musí být toto 

zařízení/vybavení ve vazbě na stávající nebo současně budované ubytovací zařízení 

 

 



Dotace je poskytována na tyto způsobilé výdaje: 

 náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60 lůžek) 
ubytovacího zařízení (ve smyslu § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území.; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou 
rekreaci) či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení (např. 
hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice) včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí 
pro zaměstnance, výstavby požárních nádrží do objemu 10 m3, chodníků, vnitřních a 
přístupových komunikací, garážových a parkovacích stání, odstavných ploch pro karavany, 
oplocení, osvětlení a parkových úprav (včetně ošetření stávajících dřevin) apod.  
 

 nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (např. nábytek, 
kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče, základní wellness - např. bazén, fitnes, whirlpool)  

 nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a 
motorová kola, motokáry) a pro sportovní zařízení (např. sněžné skútry, rolby)  

 nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)  

 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 

 

5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    de minimis 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace: 40 - 60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

dle velikosti podniku. 

Minimální způsobilé výdaje:     100 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

Doporučená výše dotace:     250 000 Kč 

 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů. 

Číselník způsobilých výdajů 

Kód  Způsobilý výdaj  

952  Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či 

stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení  

953  Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny 

sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky  

954  Nákup a výsadba doprovodné zeleně  

955  Propagace a marketing  

998  Projektová dokumentace  

 

Maximální hodnoty (limity) způsobilých výdajů 

Kód  Způsobilý výdaj  Limit  

955  Propagace a marketing  10 % způsobilých výdajů  

998  Projektová dokumentace  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 


