Fiche 4 – Zdravý životní styl jako forma poznávání krajiny
Cíl fiche
Podpora zdravých a šetrných forem cestovního ruchu.
Popis charakteru fiche
Realizací Fiche č. 4 budou podpořeny šetrné a zdravé formy cestovního ruchu. Podpora v rámci této Fiche je zaměřena na
hippoturistiku a naučné stezky. V rámci regionu Český Západ existuje velký zájem o propojení chovu koní a jejich využívání v oblasti
cestovního ruchu. Cílem této Fiche je tyto aktivity řešit koordinovaně prostřednictvím místní akční skupiny. Výsledkem Fiche bude
vytvořený regionální systém hippoturistických tras včetně příslušenství, který bude navazovat na sousední regiony.
Naučné stezky jsou v regionu Český Západ často používanou formou interpretace místního kulturního, historického a přírodního
bohatství. Nicméně v regionu existuje ještě velké množství témat, které lze touto formou v rámci oblasti cestovního ruchu propagovat.
Fiche z dlouhodobého hlediska přispěje k zvýšení atraktivity regionu pro šetrný cestovní ruch a ekonomické soběstačnosti regionu.
Podporované aktivity




Budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek včetně odpočívadel a další způsoby značení v terénu, které
usnadní orientaci návštěvníků (např. značení turistických cílů, místní informační systémy, apod.).
Využití místních atraktivit pro venkovský cestovní ruch a budování doprovodné infrastruktury (parkoviště, přístupové cesty,
apod.).
Zpracování projektové, technické dokumentace a studií pro výše uvedené body.

Uplatnění inovačních přístupů
Při realizaci projektů této Fiche bude kladen důraz na interaktivní formy interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví.
Žadatel/Příjemce





občanská sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
obecně prospěšné společnosti dle zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nadace dle zák. 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,
zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Forma a výše dotace




90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
min. 50 tisíc, max. 1,5 milionu Kč
dotace nezakládá veřejnou podporu

Návaznost fiche na opatření/podopatření Programu rozvoje venkova
Projekt musí odpovídat alespoň jednomu z cílů hlavního opatření Programu rozvoje venkova (viz tabulka).

vedlejší

hlavní

název opatření/podopatření/záměru
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
a) Zlepšení dopravní technické infrastruktury a vzhledu obcí

cíle opatření/podopatření
Různorodost venkovské ekonomiky.
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a
diverzifikace ekonomických aktivit.
Budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní
prostředí výstavbou vhodných zařízení a objektů.
Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníženy
negativní dopady na lesní prostředí (ochrana biologické
rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek).
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a
diverzifikace ekonomických aktivit.
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší
atraktivitu venkovských oblastí.

Způsobilé výdaje
Více než polovina celkových způsobilých výdajů musí být čerpána ze skupiny hlavního opatření (první tabulka).
opatř.

kód

III.1.3.a)

hlavní

320
321
322*
323*
324*
opatř.

kód

II.2.4.2.

497
498
499
500
501

vedlejší

335

III.2.1.1.a)

336
338
339

340*
341

popis způsobilého výdaje

tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických 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
nákup pozemků v souvislosti s projektem
projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, studie proveditelnosti, marketingová studie,
zadávací řízení)
technická dokumentace (tj. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostředí, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební dozor)
popis způsobilého výdaje

Investiční opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2
metrů, značení cyklostezek, herní a naučné prvky, místně významné přírodní prvky, apod.)
Investiční opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, apod.)
Investiční opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti
návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)
Investiční opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
ostatní investiční opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy včetně vodou propustných včetně výdajů na přesun hmoty,
doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství (všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, zpomalovací
prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, dopravní značky a
značení, zábradlí, svodidla); s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek
stavební výdaje na novou výstavbu místních komunikací III. a IV. třídy, včetně výdajů na přesun hmoty, doprovodné silniční
vegetace a dalších součástí a příslušenství (např. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, zpomalovací prahy, propustky,
mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, dopravní značky a značení, zábradlí,
svodidla) ; s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek
stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (náměstí, tržišť, parků), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a na obnovu a/nebo výstavbu čekáren na zastávkách hromadné dopravy
výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusován, zatravnění, včetně nákladů na osivom nákup a výsadba květin a
dřevin) v zastavěném území obce (intravilánu)
výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí (zahradní traktory, motorové travní sekačky) v souvislosti
s projektem nebo v souladu s cíli Strategického plánu LEADER, do 50% způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena
dotace

stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných
(nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, neplacená parkoviště, plochy
stanovišť kontejnerů pro komunální odpad)

Limity pro vybrané způsobilé výdaje
Kód

popis způsobilého výdaje

322

nákup pozemků v souvislosti s projektem

323
324

projektová dokumentace
technická dokumentace
motorová pila – profi
motorová pila vyvětvovací
křovinořez
plotostřih
sekačka na trávu profi
zahradní traktor
bubnová sekačka na trávu
mulčovač
mulčovací adaptér
nákup techniky pro údržbu zeleně - celkem

340

Limit
10 % ze způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace
20.000 Kč
80.000 Kč
27.000 Kč/kus
25.000 Kč/kus
20.000 Kč/kus
19.000 Kč/kus
40.000 Kč/kus
150.000 Kč/kus
50.000 Kč/kus
30.000 Kč/kus
10.000 Kč/kus
do 50% způs. výdajů projektu

Nezpůsobilé výdaje
nákup použitého zařízení
nákup motorových mobilních dopravních prostředků
budování samotných cyklostezek bez tematického zaměření
v případě kódů 497-501 stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního
hospodářství
neinvestiční výdaje v rámci kódů 497-501
provozní výdaje, následná údržba a péče
Kritéria přijatelnosti







Projekt je realizován na území působnosti MAS.
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
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.
Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita max. 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti
projektu na účel. V případě kempů se max. ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech).

Další podmínky












Délka realizace projektu je max. 24 měsíců, resp. 36 měsíců.
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na
účel.
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.
V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií 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.
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření/záměru, postupuje
žadatel podle metodiky.
Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně upořádány 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 pospisu Dohody. V
případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu
s realizací projektu. V případě opatření III.1.3. záměru a) postačuje souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu
s realizací projektu (pokud žadatel není zároveň vlastníkem nemovitostí).
Stezky a trasy musí být veřejně přístupné a jejich užívání nesmí být zpoplatněno.
Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně
po dobu vázanosti projektu na účel.
V rámci opatření III.1.3., záměr a) musí budovaná stezka/trasa vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky.

Kritéria pro monitoring



Počet vytvořených hippoturistických a naučných stezek.
Počet zrekonstruovaných a opravených hippoturistických a naučných stezek nebo jejich části.

MAS Český Západ – Místní partnerství
Miroslava Válová I manažerka MAS
e-mail I valova@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 774499395

Honza Florian I koordinátor programu LEADER
e-mail I florian@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 774499396

kancelář I Olbramov
OÚ Olbramov I Olbramov 5 I 349 01 pošta Stříbro
telefon I 374692021 I 373700742

kontaktní místo I Kladruby
Infocentrum Kladruby I Husova 6 I 349 61 Kladruby
telefon I 373721003

Dokumentace Fiche č. 4 MAS Český Západ – Místní partnerství platná pro 5. výzvu, květen 2010.
Upraveno dle aktualizované dle Přílohy 9 Pravidel IV.1.1. platné od 8. kola příjmu žádostí na RO SZIF opatření IV.1.2.
vč. Dodatků č. 1 a 2.

