Opatření III.1.3.

Opatření III.1.3 - Podpora cestovního ruchu
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití
potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru a) je dotace určena na
vybudování pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších
tématických stezek mimo území lesů1. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a
objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého projektu (Žádosti) vznikne
funkční celek.
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Záměry
a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
b) ubytování, sport
Definice příjemce dotace
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
- 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)
- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
- nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší než dvouletou historii
podnikání 2v oblasti cestovního ruchu3 ke dni podání Žádosti o dotaci
Žadatelem v záměru a) nemůže být:
- obec, svazek obcí
- státní podnik
- zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR
1

Tím se rozumí, že stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky.
Za podnikatele s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu bude považován i
podnikatel, který provozování živnosti ukončil či přerušil, jestliže od data ukončení nebo přerušení provozování
živnosti v oblasti cestovního ruchu uplynulo alespoň 7 let k datu podání Žádosti o dotaci.
3
Podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující živnosti: hostinská činnost,
provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře,
ubytovací služby. Pro určení historie podnikání je rozhodující doba, po kterou má žadatel zapsanou některou
z těchto živností v živnostenském rejstříku.
2
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Záměr b) ubytování, sport
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
- nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají kratší než dvouletou historii
podnikání v oblasti 4cestovního ruchu5 ke dni podání Žádosti o dotaci
Žadatelem v záměru b) nemůže být:
- obec, svazek obcí
- státní podnik
- nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není založen za účelem podnikání dle
odstavce 3 a 8 §18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů)
- zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR
- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kritéria přijatelnosti
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
Projekt je realizován na území působnosti MAS; C.
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.; C.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi; C.
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.
Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může
být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být
společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu; C.
6) Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita maximálně
60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální
ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech); C.

1)
2)
3)
4)
5)

Závazné podmínky pro vedlejší opatření
Nejsou stanovena další kritéria.
Další podmínky
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.

4

Za podnikatele s kratší než dvouletou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu bude považován i
podnikatel, který provozování živnosti ukončil či přerušil, jestliže od data ukončení nebo přerušení provozování
živnosti v oblasti cestovního ruchu uplynulo alespoň 7 let k datu podání Žádosti o dotaci.
5
Podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující živnosti: hostinská činnost,
provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře,
ubytovací služby. Pro určení historie podnikání je rozhodující doba, po kterou má žadatel zapsanou některou
z těchto živností v živnostenském rejstříku.
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1) Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců (není-li v příslušné
Fichi stanoveno méně); C.
2) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C.
3) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D.
4) Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV,
z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské
unie; C.
5) Žadatel musí dodržet velikost podniku (malý, střední, velký), kterou deklaroval při podání
Žádosti o dotaci i ke dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji velikost
zmenšit (netýká se záměru a); C.
6) V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst, pak
období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených
pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží
po dobu lhůty vázanosti projektu na účel ; C.
7) V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a
účel opatření/záměru, postupuje žadatel podle metodiky v příloze D tohoto Opatření; C.
8) Žadatel/příjemce dotace v záměru b) má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní
vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje
žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí,
kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na
pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu
Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí
vztahujících se k projektu s realizací projektu. V případě záměru a) postačuje souhlas
vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu (pokud žadatel není
zároveň vlastníkem nemovitostí); D jinak C.
9) V případě záměru a) musí být stezky a trasy veřejně přístupné a jejich užívání nesmí být
zpoplatněno; C.
10) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či
provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel; C.
11) V rámci záměru a) musí budovaná stezka/trasa vést nadpoloviční většinou své délky
mimo lesní pozemky; C.
Druh a výše dotace
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
Projekty nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy - projekt je realizován ve
veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli,
nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU a nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální míra dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 500 000 Kč na projekt.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
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Záměr b) ubytování, sport
Projekty zakládající veřejnou podporu
Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.
srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách)6.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000 Kč na projekt
Maximální míra dotace činí:
Region

Malé podniky

Střední podniky

Velké podniky

20072010

20112013

20072010

20112013

20072010

20112013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 03

Jihozápad

56 %

50 %

46 %

40 %

36 %

30 %

CZ 04

Severozápad

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 05

Severovýchod

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 07

Střední Morava

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 08 Moravskoslezsko
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne
24.10.2006.
Pro stanovení maximální míry dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více
míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
Uživatelská příručka a vzory prohlášení jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů
Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
-

6

tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických
stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek,
budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, vaziště pro koně a
veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou)
nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem

Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3
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-

-

nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace na projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku,
který žadatel předkládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Žádosti o proplacení
budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka
uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka)
projektová dokumentace: zpracování projektu dle závazné osnovy, studie proveditelnosti,
marketingová studie, zadávací řízení
technická dokumentace: projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky
ve vztahu k životnímu prostředí, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební dozor

Záměr b) ubytování, sport
Výdaje v tomto záměru jsou způsobilé, jestliže vznikly7 a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke
dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.
Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole
1 Obecných podmínek opatření IV.1.2. (nevztahuje se na financování formou leasingu).
-

-

-

-

7
8

náklady na stavbu malokapacitního (do 60 lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení,
náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního ubytovacího či
stravovacího zařízení: ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory,
stravovací služby, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance (např. šatna,
sociální zařízení, apod.), garáže
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura k budově,
technická zařízení staveb)
náklady na stavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, rekonstrukci či
přestavbu půjčovny sportovních potřeb - např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení,
atd. (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura k budově,
technická zařízení staveb)
náklady na stavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či
přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních včetně oplocení –
např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice8, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně)
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura k budově,
technická zařízení staveb)
nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek,
kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče)
nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní
zařízení
náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavných stání (parkovací místa, stání pro
karavany) a úpravu povrchů včetně oplocení v areálu malokapacitního ubytovacího
zařízení
náklady na výstavbu požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo
stravovacího zařízení - do objemu 10 m3
nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem
nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je

Vznikem výdajů se rozumí datum uzavření smlouvy s dodavateli nebo datum vystavení objednávky.
Hippostanicí se rozumí stanice turistiky na koni sloužící pro přenocování koní turistů. Součástí hippostanice
jsou prostory pro ustájení a uvázání koní turistů (výběhy, ohrady, venkovní či vnitřní boxy, úvaziště, apod.),
zařízení pro uložení jezdecké výstroje, vybavení pro péči o koně turistů a jejich krmení.
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-

-

stanovena dotace na projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku,
který žadatel dokládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Žádosti o proplacení
budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka
uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka)
- v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn
vztah k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku
nacházejí (v souladu s bodem 7 kapitoly 9. Další podmínky)
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se
takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným
vlastnictvím žadatele
nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který
žadatel předkládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Žádosti o proplacení budou
doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka uvedená
ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka)
projektová dokumentace: zadávací řízení
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový
rozpočet, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby

Způsobilé výdaje
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
Kód
320
321
322
323
324

Způsobilý výdaj
Tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších
tématických stezek
nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem
nákup pozemků v souvislosti s projektem
projektová dokumentace
technická dokumentace

Záměr b) ubytování, sport
Kód
325
326
327
328
329
330
331
332

Způsobilý výdaj
náklady na stavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, náklady na
modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího
zařízení
náklady na stavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, rekonstrukci
či přestavbu půjčovny sportovních potřeb
náklady na stavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či
přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních
nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovacího zařízení
nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní
zařízení
náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavných stání (parkovací místa, stání pro
karavany) a úpravu povrchů včetně oplocení v areálu malokapacitního ubytovacího
zařízení
výstavba požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího
zařízení
nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem
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333
334
322
323
324

nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly
SPL
nákup staveb v souvislosti s projektem
nákup pozemků v souvislosti s projektem
projektová dokumentace
technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot některých Způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je
stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu cen
stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky
Kód

Způsobilý výdaj
nákup pozemků v souvislosti s projektem

322
323 projektová dokumentace
324 technická dokumentace

Limit
10 % ze způsobilých
výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
20 000 Kč
80 000 Kč

Záměr b) ubytování, sport
Kód
k)

328

Způsobilý výdaj
nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo
stravovací zařízení

nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny
sportovních potřeb a pro sportovní zařízení
m) nákup staveb v souvislosti s projektem
l)

329
334
n)

nákup pozemků v souvislosti s projektem

322
o) projektová dokumentace
323
p) technická dokumentace
324
Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
-

nákup použitého zařízení
nákup motorových mobilních dopravních prostředků
budování samotných cyklostezek bez tématického zaměření

Formy financování
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Limit
3750 Kč/m2
podlahové plochy
ubytovacího,
stravovacího zařízení
500 000 Kč
10 % ze způsobilých
výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
10 % ze způsobilých
výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
20 000 Kč
80 000 Kč
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-

bezhotovostní platba
hotovostní platba
věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace
leasing

Seznam předkládaných příloh
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C
1) Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy v příloze A tohoto Opatření – originál, plus
v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc, *.pdf).
2) Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření dle závazného
vzoru v příloze B tohoto Opatření – originál.
3) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru
v příloze F společných příloh pro všechna Opatření (neplatí pro záměr a) ani pro žadatele,
který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký podnik) - originál.
4) Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za
poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci (neplatí
v případě zakládání podniku a v případě záměru a)– prostá kopie.
5) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt realizovat – originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
6) V případě, že se projekt týká ubytovacího či stravovacího zařízení a projekt nepodléhá
řízení stavebního úřadu – nebyla dodána povinná příloha pravomocné a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt realizovat, pak je povinnou přílohou jeden z následujících dokumentů: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiný doklad, na jehož základě je objekt užíván –
originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
7) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak „Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu“ (viz příloha C
společných příloh pro všechna Opatření, doporučuje se toto čestné prohlášení
zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na
daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani
jiné opatření stavebního úřadu) – originál.
8) Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.
9) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace připojená k ohlášení stavby – prostá kopie.
10) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie/nákres stezky v odpovídajícím měřítku –
pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná územnímu nebo stavebnímu
řízení, nebo k ohlášení – prostá kopie.
11) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru v příloze C tohoto Opatření (vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě budování stezek - originál.
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12) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze
které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie.
13) V případě nákupu stavby/pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký posudek,
ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než 1.1. 2007 originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
14) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
1) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než
3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením
právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis
z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu nepředkládá.
2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude
žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie.
3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním
úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o
dotaci - prostá kopie.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru
v příloze F společných příloh pro všechna Opatření (neplatí pro záměr a) ani pro žadatele,
který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký podnik) - originál; D jinak C.
2) Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu -úředně ověřená kopie; D jinak C.
3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo
úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.
4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o
vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě,
pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D
jinak K.
5) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku
způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr
a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů; D
jinak C.
6) V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než
datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV (v případě záměru a)
ne starší než 1.1.2007) - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci
dotace); D jinak K.
7) V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o
posouzení shody – ES prohlášení o shodě – prostá kopie; D jinak K. Při kontrole na místě
musí být žadatel schopen předložit k nahlédnutí technickou dokumentaci k výrobku.
8) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace),
nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál; D jinak
C.
9) V případě věcného plnění:
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stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací
RTS, a.s., Brno – prostá kopie; D jinak K.
10) V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě
splátek - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.
11) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti); D
jinak C.
12) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových
pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B viz příloha A společných příloh
pro všechna Opatření:
- Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to
za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení –
prostá kopie; D jinak C
- v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a
vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance),
pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru, které žadatel obdrží při
podpisu Dohody – originál; D jinak C
13) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou
zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C.
-

d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na
internetových stránkách MZe; D.
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Přílohy pro Opatření III.1.3.
Příloha A
Osnova projektu pro opatření III.1.3.
1.

Název projektu
-

uveďte stručný a výstižný název projektu
uveďte název MAS
uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního
(včetně vedlejších) opatření/podopatření, příp. záměrů, z nichž Fiche vychází

2. Žadatel

-

Žadatel
uveďte jméno/název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (příp. datum narození)
žadatele

-

Zpracovatel projektu
uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele
a kontaktní údaje

3. Popis projektu

-

-

Zdůvodnění projektu
uveďte podstatu problému a potřebnost projektu včetně stručného popisu výchozího stavu
uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému
Realizace projektu
uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad níže)
v případě využití věcného plnění stanovte harmonogram a hrubý rozsah prací ve fyzikálních
jednotkách

Příprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
…
Realizace výběrového řízení
…
Realizace projektu
…
Podání Žádosti o proplacení

-

vymezte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna)
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační
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12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

03/2009

02/2009

01/2009

12/2008

11/2008

10/2008

09/2008

08/2008

07/2008

06/2008

05/2008

04/2008

03/2008

Fáze projektu

02/2008

01/2008

Časový harmonogram realizace projektu
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-

PSČ, obec, část obce
obec s rozšířenou působností
okres (NUTS IV)
kraj (NUTS III)
region (NUTS II)

Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu - stavební část (viz níže), stroje, technologie a
zařízení (rozsah ½ až 1x A4)
- v případě, že byla předložena povinná příloha projektová dokumentace k územnímu nebo
stavebnímu řízení nebo k ohlášení, popište projekt výtahem z průvodní, technické zprávy
v rozsahu cca. ½ A4
- v případě, že nebyla předložena projektová dokumentace a součástí způsobilých výdajů jsou
stavební práce, věcně popište technické řešení stavby v rozsahu cca. ½ A4
- záměr a): uveďte délku stezky v km (s přesností na 3 desetinná místa); uveďte, zda stezka vede přes
lesní pozemky, pokud ano, pak uveďte délku části stezky v km (s přesností na 3 desetinná místa),
která vede přes lesní pozemky
- záměr b): v případě, že předmětem projektu je již existující ubytovací kapacita, uveďte současný
počet lůžek, a dále uveďte počet lůžek, která budou vytvořena v rámci projektu
Hodnocení projektu
- v popisu uveďte následující údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenčních kritérií
záměr a: - uveďte, zda je předmětem projektu stezka vedoucí ke kulturní památce (uveďte název
památky a číslo rejstříku v Ústředním seznamu kulturních památek ČR) a/nebo do
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní
památky a/nebo k památnému stromu (uveďte název a kód v Ústředním seznamu
ochrany přírody)
- uveďte, zda je součástí projektu výstavba odpočinkových míst (odpočinkovým místem se
rozumí zařízení k bezplatnému posezení, zdarma přístupné hřišťátko pro děti, apod. nikoli občerstvení)
- uveďte, zda je stezka či trasa napojena na již existující turistické značené stezky a trasy
záměr b: - uveďte, kolik Váš projekt vytvoří pracovních míst
- uveďte, zda jsou v projektu využívány OZE - tím se rozumí zejména použití tepelných
čerpadel, automatických kotlů na biomasu (automatický přísun paliva a regulace),
dále kotlů na biomasu, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek (kombinované
kotle nebudou bodovány), solárních panelů, bioplynových stanic

Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu

-

odhad údajů o pracovních místech vzniklých realizací projektu:
Nový
zaměstnanec č.
1.
2.
...

Datum
nástupu

Místo výkonu
práce

Náplň
práce

Stanovená pracovní
doba

4. Rozpočet projektu
Uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu (viz Žádost o dotaci)
Celkové způsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
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-

-

do tabulky (viz příklad níže) jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých
výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah
jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
v případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel
opatření/záměru stanovte způsobilé výdaje dle metodiky uvedené v kapitole 9. Další podmínky
(bod 6), resp. v příloze D tohoto Opatření; uveďte přesný postup výpočtu
Stručný obsah kódu

Kód

Částka

Lokace
SO1
SO1
1 NP
SO1
001 569 400,- Kč
SO1
SO1
místnost
1.13
002 450 000,- Kč SO2
budova
004 300 000,- Kč
č.p. 47

Podlahová plocha v m2 Konstrukční část/Stroj s příslušenstvím
Střešní konstrukce - výměna krytiny, izolace

SO1

254 m2

72 m2
254 m2

parc.
006 190 000,- Kč 231/2
012 20 000,- Kč

Výplně otvorů - nová okna
Technická infrastruktura - plynová přípojka
Technika staveb - vytápění - plynový kotel

Technika staveb - wc, sprchové kouty, umyvadla
Novostavba - celá stavba
Postele s matracemi
Kuchyňské vybavení - konvektomat
Živičná příjezdová cesta - novostavba - celá stavba
Výběrové řízení

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)
- do tabulky (viz příklad níže) jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých
výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah
jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
- v případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel
opatření/záměru stanovte způsobilé výdaje dle metodiky uvedené v kapitole 9. Další podmínky
(bod 6), resp. v příloze D tohoto Opatření; uveďte přesný postup výpočtu
- uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění
Stručný obsah kódu
Kód

Částka

Lokace
SO1
SO1
1 NP
SO1
001 569 400,- Kč
SO1
SO1
místnost
1.13
002 450 000,- Kč SO2
budova
004 300 000,- Kč
č.p. 47

Podlahová plocha v m2

SO1

254 m2

72 m2
254 m2

parc.
006 190 000,- Kč 231/2

Konstrukční část/Stroj s příslušenstvím
Střešní konstrukce - výměna krytiny, izolace
Výplně otvorů - nová okna
Technická infrastruktura - plynová přípojka
Technika staveb - vytápění - plynový kotel

Technika staveb - wc, sprchové kouty, umyvadla
Novostavba - celá stavba
Postele s matracemi
Kuchyňské vybavení - konvektomat
Živičná příjezdová cesta - novostavba - celá stavba
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012 20 000,- Kč

Výběrové řízení

Nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
- jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč
Limity
-

rozepište způsobilé výdaje dle Závazného přehledu maximálních hodnot některých Způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Kód způsobilého
výdaje

Limit na
jednotku, či na
celý kód dle
Závazného
přehledu maxim.
hodnot ZV (v Kč)

Počet jednotek
projektu (ks, m2,...)

Způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena
dotace / počet
jednotek (v Kč)

5. Realizované projekty
v případě, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotačních titulů, uveďte jaké a kdo je
garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech)
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Příloha B
Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči
SZIF,
- prohlašuji, že na můj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs
nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou
po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů,
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
- prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodniků - malých podniků – středních podniků –
velkých podniků1 dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
- zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného obsahu tohoto čestného
prohlášení.
V…………………………….dne………………… ……………...………..

...................................
Podpis žadatele
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:

1

Správnou variantu zakroužkujte
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Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči
SZIF,
- prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou
po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů,
- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v
likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku,
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou
- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodniků malých podniků – středních podniků – velkých podniků1 dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č.
800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o
blokových výjimkách),
- v žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………….dne……………………… …………………...………..

..............................................................
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:

1

Správnou variantu zakroužkujte
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Příloha C
Stanovisko MŽP
-

předkládá se pouze u projektů záměru a) - pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a
další tématické stezky

Stanovisko MŽP k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova, které vydává níže
uvedená správa CHKO/NP nebo krajské středisko AOPK ČR

Pracoviště:
Opatření: III.1.3 Podpora cestovního ruchu – záměr a) – pěší trasy, vinařské stezky a
hippostezky
Žadatel:
Název záměru:
___________________________________________________________________________
Otázky (zaškrtněte odpovědi u všech otázek):
1. Je záměr v rozporu se základními nebo bližšími ochrannými podmínkami ZCHÚ?
ANO/NE
2. Může použitý materiál negativně
ANO/NE
biotopů ve vazbě na realizovaný záměr?

ovlivnit

stanovištní

podmínky

přírodních

3. Bude stavbou a jejím následným provozováním významně
ANO/NE
ovlivněna populace nebo biotop s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin
nebo živočichů, druhů rostlin nebo bezobratlých živočichů uvedených
v Červených seznamech ČR v kategoriích A, C1 a C2 (CR, EN)?

negativně

4. Dojde stavbou či rekonstrukcí cesty k výrazné změně odtokových poměrů
ANO/NE
nebo ke vzniku erozních jevů?
___________________________________________________________________________
Zdůvodnění v případě odpovědi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:

___________________________________________________________________________
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Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím s podporou výše
uvedeného záměru z Programu rozvoje venkova 2007-2013.
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu
rozvoje venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

V ........................................................... dne............................ Razítko a podpis ........................
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Příloha D
Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu, který je
předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření/záměru
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a
účel opatření/ záměru, je nutné toto uvést v kapitole 4. Osnovy projektu. Způsobilé výdaje se
určí následujícím způsobem:
Pro změnu dokončené stavby se použije tato metodika:
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným
potřebám než účelu a cílům opatření/záměru nejsou způsobilé ke spolufinancování nezpůsobilé výdaje
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce,
materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, pak
se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na
technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu, příjezdové komunikace a střešní
konstrukce. Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby:
A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do nezpůsobilých výdajů
B) Použije se vzorec:
v
v

x

y

z, kde

v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu/opatření
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma nezpůsobilých výdajů
z jsou způsobilé výdaje ze společných výdajů
Pozn. společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn. SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn. plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
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Pro novostavbu se použije tato metodika:
Pro určení způsobilých výdajů na stavbu se použije vzorec:
v
v

x

y

z, kde

v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu/opatření
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům
y jsou náklady na stavbu celého objektu (stavební práce, stavební materiál, technická zařízení
staveb - celkem za objekt, bez ohledu na to, zda slouží cílům a účelu opatření či pro jiné
účely) vyjma nezpůsobilých výdajů
z jsou způsobilé výdaje na stavbu objektu
Současně musí platit, že

v
v

x

0,4

Pozn. společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn. SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn. plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
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