FICHE č. 4
PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH - i za humny je hezky
Hlavní opatření: III.1.3.2 Ubytování, sport (s. 70 – 72)
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.
Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení s
nejméně 5 pokoji pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Definice příjemce dotace
- obec, svazek obcí
- nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s.,nadace apod.)
- zájmová sdružení právnických osob
- 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, které podnikají v oblasti cestovního ruchu

Kritéria přijatelnosti
1) Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita maximálně 60
lůžek (bez přistýlek) nejméně po dobu vázanosti projektu na účel.
V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v
chatkách, srubech).
2) V případě budování nebo zařizování stravovacího zařízení, či základního wellness musí být
toto zařízení/vybavení ve vazbě na stávající nebo současně budované ubytovací zařízení
(nemusí být součástí jednoho projektu) a jeho kapacita nesmí přesahovat kapacitu ubytovacího zařízení (bez přistýlek), případně je nutné způsobilé výdaje poměrně snížit

Druh a výše dotace:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.
Maximální výše dotace činí v regionu Střední Čechy 60 – 40% dle velikosti podniku.
Způsobilé výdaje
- náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního
(max. 60 lůžek) ubytovacího, či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb,
sportovních zařízení (např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice (nejedná se o aquaparky a lázně).
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.) včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance, výstavby požárních nádrží do objemu 10 m3, chodníků, vnitřních a přístupových
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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 (nábytek,
kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče, základní wellness apod.)
- 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.
- nákup staveb v souvislosti s projektem
- nákup pozemků v souvislosti s projektem
- projektová dokumentace (tj. zpracování žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
- technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné
jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový
rozpočet)
Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
max. 20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke stažení na
www.szif.cz – originál.

2

