„Domažlicko“
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském
pohraničním prostoru „Domažlicko“

DOTACE A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Možnosti získání dotací a podpor pro venkovský cestovní ruch
Vzhledem k zaměření kurzu pro provozovatele a zájemce o provozování agroturistických
farem a další poskytovatele služeb venkovského cestovního ruchu budou zmíněny zejména
dotační možnosti, které nabízí Program rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013. A to jak
v rámci individuálních projektů v rámci Osy III, tak i možnosti čerpání dotací, resp. odlišnosti
prostřednictvím tzv. místních akčních skupin (MAS) v rámci Osy IV. Okrajově budou
uvedeny i další možnosti, které se v Plzeňském kraji nabízejí, a to dotace Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru cestovního ruchu a propagace či možnosti Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad.
Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013
Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Záměr b) ubytování, sport
Zaměření dotace
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu, především pak venkovské turistice. Podpora je směřována
zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
V rámci záměru b) je podpora určena na vybudování rekreační infrastruktury pro
malokapacitní ubytování, včetně stravování, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch
pro sportovně rekreační vyžití (jako např. koupališť a plováren pro veřejné využití, vč.
odpovídajícího zázemí, hřišť, jízdáren a jiných rekreačních zařízení).
V rámci tohoto záměru lze žádat dotaci na projekty generující zisk, tedy na projekty
zakládající veřejnou podporu. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií,
kterým je přidělováno bodové hodnocení dle předem stanovených podmínek. Preferenční
kritéria platná pro dané kolo výzvy jsou součástí Pravidel. Žadatel by se měl s nimi seznámit
ještě před rozhodnutím, zda podat žádost o dotaci na svůj projektový záměr. Sám si totiž
může spočítat, kolik bodů jeho projekt může obdržet a jaké jsou tedy jeho šance na získání
dotace.
Kdo může o dotaci požádat
- zemědělský podnikatel – fyzická i právnická osoba
- nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou
historii podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci
Podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující živnosti:
hostinská činnost, provozovaní cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozovaní lyžařských vleků,
provozovaní střelnic, provozovaní cestovní kanceláře, ubytovací služby.
Žadatelem v záměru b) naopak nemůže být
- obec nebo svazek obcí
- státní podnik
- nezisková organizace
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-

zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR

Kritéria přijatelnosti projektu
1) Projekt lze realizovat na území České republiky v obci do 2000 obyvatel.
2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné
opatření/záměr.
4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru.
5) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé
výdaje přesahují
2 000 000 Kč.
6) 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.
7) Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít 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).
Další důležité podmínky
1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.
2) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci
po dobu vázanosti projektu na účel.
3) Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV,
z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.
4) 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.
5) 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. Podrobný výklad viz příloha č. 9 těchto Pravidel.
6) V případě využití části objektu, který je předmětem projektu pro jiné účely než jsou cíle a účel
opatření/podopatření/záměru, je nutné toto uvést v kapitole 4. Osnovy projektu. Náklady na
stavební práce, technologie či materiál, které slouží jiným potřebám než účelu a cílům
opatření/podopatření/záměru, nejsou způsobilé ke spolufinancování. Při stanovení způsobilých
výdajů, kdy jsou společně realizovány náklady, které slouží jak pro účely projektu, tak i pro
jiné využití objektu, je třeba do způsobilých výdajů započítat pouze poměrnou část nákladů
projektu. Tato poměrná část nákladů se vypočte způsobem uvedeným v příloze 14 Pravidel
opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu.
7) Žadatel/příjemce dotace 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 5 let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou
nejméně 5 let. V případě spoluvlastnictví nemovitostí je vyžadován písemný souhlas
spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu.
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8) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či
provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel (tedy po dobu 5
let).

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální výše podpory je stanovena podle regionální cenové mapy.
Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu.
Region
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Malé podniky
2007-2010
2011-2013
60 %
60 %
56 %
50 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

Střední podniky
2007-2010
2011-2013
50 %
50 %
46 %
40 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Velké podniky
2007-2010
2011-2013
40 %
40 %
36 %
30 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu činí 50 000 Kč.
Maximální způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace činí 10 000 000 Kč.
Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise (ES)
č.1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.
Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů. Dotace je mu
vyplacena na základě Žádosti o proplacení výdajů až následně po ukončení projektu a při splnění
všech podmínek, kterými se řídí Pravidla pro poskytování dotací.
Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušném RO SZIF v termínu stanoveném
Dohodou, nejpozději však do 18 měsíců od podpisu Dohody.

Způsobilé výdaje
-

-

-

rekonstrukce a modernizace stávajícího malokapacitního ubytovacího zařízení nebo
stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu nebo přestavba budov na
malokapacitní (do 60 lůžek) ubytovací nebo stravovací zařízení, nová výstavba budov
malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení (stavební materiál, stavební práce)
výstavba příjezdové cesty, odstavných stání a úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací
zařízení (parkovací místa), případně pro zřízení malého kempu (3 - 5 stání pro karavany)
připojení k technické infrastruktuře
3
výstavba požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m

nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení
rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro zřízení
půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení)
rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba ploch a objektů pro
sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních – např. hřiště, koupaliště,
jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně)
nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití
nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu
pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
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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)

-

nákup staveb 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 dokládá jako povinnou přílohu)
- 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 (buď vlastnictví nebo nájemní smlouva na dobu určitou –
nejméně po dobu vázanosti projektu na účel nebo nájemní smlouva na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou nejméně po dobu vázanosti projektu na účel)
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se
takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným
vlastnictvím žadatele

Poznámka:
Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
Obecných podmínek.
Nezpůsobilé výdaje
- nákup použitého zařízení
- nákup mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů
Přílohy projektu
Kromě samotné Žádosti o dotaci musí žadatel k registraci na RO SZIF předložit tzv. povinné
přílohy projektu, které se ho vzhledem k zaměření projektu týkají. Základní podmínkou u
projektů zaměřených na novou výstavbu či stavební obnovu objektů je nutnost předložení
právoplatného stavebního povolení či ohlášení stavby již k datu registrace Žádosti o
dotac. Z uvedeného vyplývá i nutnost s dostatečným předstihem začít připravovat svůj záměr
a seznámit se se seznamem povinných příloh, který je vždy uveden v Pravidlech pro dané
kolo výzvy.
Podobně je v Pravidlech uveden i seznam nepovinných příloh, které musí žadatel předložit,
pokud chce získat bodové ohodnocení za některé z preferenčních kritérií. Snahou žadatele,
aby uspěl v konkurenci ostatních projektů, musí být zisk maximálního počtu bodů. V případě
nedodání příslušné nepovinné přílohy žadatel ztrácí šanci na bodový zisk.
Ještě je nutno zdůraznit, že nepovinné přílohy nelze dodatečně doložit. Pokud v nich bude
chyba, nelze tyto přílohy dodatečně opravit a body za dané preferenční kritérium tedy
nebudou přiděleny.
Jaká jsou pravidla pro zadávací řízení?
Pravidla se řídí hodnotou projektu a to následujícím způsobem:
- pokud celková předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH),
nemusí žadatel uskutečňovat výběrové řízení, ale může zadat zakázku a uzavřít
smlouvu přímo s jedním dodavatelem
- pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je žadatel
povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených
nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom přesně částí
Pravidel, která je zadávacímu řízení věnována.
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Svépomocná výstavba
Pravidla umožňují za splnění určitých podmínek získat dotaci i na realizaci projektu tzv.
věcným plněním. Tím se rozumí práce, které žadatel provede sám či s rodinnými příslušníky.
Způsobilými výdaji jsou v tomto případě pouze stavební práce. Stavební materiál formou
věcného plnění uplatnit nelze.
Maximální výše věcného plnění odpovídá částce způsobilých výdajů, tj. částce, ze které je
stanovena dotace, od které byla odečtena dotace!

Formy věcného plnění:
-

poskytnutí vybavení,
poskytnutí surovin,
stavební práce a dobrovolná neplacená činnost.

Při rozhodování zda využít či nevyužít tzv. věcného plnění je nutné, aby žadatel zvážil
všechny výhody a nevýhody financování projektu touto formou. Je nutné přesně si
v Pravidlech pro poskytnutí dotace zjistit:
- jaké osoby mohou tuto činnost vykonávat;
- jaký sazebník (je dán v pokynech výzvy pro dané kolo) pro stanovení výše
způsobilých pro stavební práce se pro dané kolo může použít;
- dále musí žadatel stanovit časový harmonogram a rozsah prací ve fyzických
jednotkách a v projektu přesně popsat konkrétní činnosti, která hodlá realizovat
formou věcného plnění;
- žadatel v případě věcného plnění je povinen vést stavební deník, ve kterém podrobně
dokumentuje průběh realizace projektu.
Deník obsahuje především tyto údaje:
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
b) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
c) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu,
d) nasazení mechanizačních prostředků.
Stavební práce realizované formou věcného plnění žadatel označí v soupisu stavebních prací
s výkazem výměr a v položkovém rozpočtu, který se podává jako povinná příloha při podání
žádosti o proplacení.
Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá režimu zadávání
veřejných zakázek.
Stavební materiál použitý při výstavbě z hlediska výběru dodavatele se řídí podmínkami
uvedenými v obecné části Pravidel (kapitola 10 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem
dotace).
Pokud se žadatel rozhodne projekt zabezpečit formou věcného plnění, potom musí dodržovat
podmínky pro svépomocnou výstavbu. V tomto případě lze doporučit držet se přesně
technické dokumentace. Pokud technická dokumentace nebyla povinnou přílohou,
konzultovat průběžně celou záležitost s rozpočtářem (tj. odborníkem v oblasti stavebnictví,
který se specializuje na kalkulace stavebních nákladů), aby harmonogram a rozsah stavebních
prací byl stanoven přesně.
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Podání žádosti
Žádosti o dotaci se podávají ve stanoveném termínu osobně na příslušném RO SZIF. Postup
při podání žádosti je následující:
- nejprve je žádost na RO SZIF opatřena registračním číslem, který má pro žadatele
význam z hlediska data a času zaregistrování.
- následně je žadateli přidělen referent, který od žadatele Žádost o dotaci převezme,
zkontroluje, jestli má všechny náležitosti, jestli má všechny povinné, popř. nepovinné
přílohy. V případě, že splňuje všechny požadavky způsobilosti, vydá žadateli
Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV, které obsahuje i seznam převzaté
dokumentace.
- do 42 dní je žadateli zaslán výsledek kontroly této Žádosti.
- v případě nedostatků v Žádosti nebo v přílohách v důsledku administrativní kontroly
žádosti, je žadatel vyzván k jejich odstranění ve lhůtě 21 dní.
- pokud tyto nedostatky náležitě ve stanovené lhůtě odstraní, postupuje jeho Žádost o
dotaci do procesu bodování a je tedy rozhodováno o jejím podpoření či nepodpoření.
- v případě úspěšnosti je následně s žadatelem podepsána na RO SZIF Dohoda.
- pak závisí jen na žadateli – příjemci dotaci, na kdy si stanovil termín podání Žádosti o
proplacení výdajů a jestli projekt zrealizuje při splnění všech stanovených podmínek
tak, aby mu byla dotace skutečně vyplacena.
Aktuální Pravidla pro žadatele, Žádost o dotaci PRV a Metodický výklad preferenčních
kritérií pro opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu naleznete na adrese:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd~osa3~1~13
Cesta: www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III. → 1.3. Podpora cestovního
ruchu → Soubory ke stažení
Podávat projekty prostřednictvím místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.2.
Realizace místní rozvojové strategie lze v rámci výzev příslušné MAS. MAS může během
kalendářního roku vyhlásit až 3 výzvy, a to v termínech, aby vybrané projekty byly doručeny
ke schválení na příslušný RO SZIF v termínech:
- 10.2. – 2.3.2009
- 9.6. – 29.6.2009
- 6.10. – 26.10.2009
Podmínkou pro podání projektu je skutečnost, zda některá z Fichí (oblastí podpor) dané MAS
obsahuje i opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu, tzn. jestli i takto zaměřené projekty
podporuje. Příslušná Fiche představuje v podstatě Pravidla pro žadatele, pokud žádá
prostřednictvím příslušné MAS. Místní akční skupiny si mohou v rámci Fiche definovat
vlastní preferenční kritéria pro výběr projektů (bodové hodnocení).
Kde najít informace o MAS? Jak zjistit, zda i moje obec je k nějaké příslušná?
Široké možnosti nabízí dnes pochopitelně internet. Například na adrese www.leaderplus.cz
lze nalézt nedávno aktualizovaný přehled v ČR působících místních akčních skupin včetně
detailního seznamu obcí, které spadají do území působnosti jednotlivých MAS. Kdo nemá
přístup k internetu, může se jednoduše informovat u představitelů vlastní obce, zda je či není
členem místní akční skupiny. A následně kontaktovat příslušné pracovníky MAS, od kterých
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jistě získá potřebné informace ohledně typu podporovaných aktivit (Fichí), termínů výzev a
návod jak postupovat v případě podání žádosti o dotaci. Toto samozřejmě platí pouze
v případě, jedná-li se o MAS, která byla úspěšná a obdržela prostředky na realizaci vlastní
strategie.
Jaké jsou hlavní odlišnosti při podávání žádostí prostřednictvím MAS?
Místo realizace projektu
Základní podmínkou pochopitelně je, že každý projekt musí být realizován na území
působnosti MAS. To vymezuje správní obvod jednotlivých obcí zapojených do MAS. U osy
IV přitom neexistuje žádné další omezení, co se týká místa realizace projektu z hlediska počtu
obyvatel příslušné obce. Neplatí zde omezení jako například u opatření osy III pro zemědělce
či začínající podnikatele, že projekt musí být umístěn v obci do 2 000 obyvatel. V případě osy
IV, resp. opatření IV.1.2. může být projekt realizován v jakékoliv obci MAS bez ohledu na to,
kolik má obyvatel. Platí tady samozřejmě pouze omezení vycházející z toho, že místní akční
skupiny mohou zahrnovat pouze města do 25 tis. obyvatel. Výsledkem této odlišnosti je tedy
skutečnost, že i zemědělec či začínající podnikatel v cestovním ruchu realizující svůj projekt
na území MAS v obci nad 2 000 obyvatel může čerpat podporu na vhodné typy aktivit
v rámci příslušné Fiche, zatímco v rámci osy III tuto možnost nemá. Dá se tedy říci, že místní
akční skupiny rozšiřují okruh možných žadatelů, kteří si mohou podat žádost o dotaci z PRV.
Výše způsobilých výdajů a dotace
I zde najdeme odlišnost osy IV od osy III. V případě žádosti o dotaci prostřednictvím opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie MAS může žadatel uplatňovat způsobilé výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, do maximální výše 2 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje
mohou být samozřejmě vyšší. Prakticky to tedy znamená, že zemědělec spadající do kategorie
malých podniků žádající v rámci příslušné Fiche, která vychází z opatření III.1.3. Podpora
cestovního ruchu, může na území regionu Jihozápad obdržet maximálně 56 % z částky 2 mil.
Kč. V případě ostatních regionů 60 %. Veškeré náklady rozpočtu nad tuto částku naopak
žadatel plně hradí z vlastních zdrojů.
Je tedy zřejmé, že místní akční skupiny mohou v rámci realizace SPL podporovat z hlediska
finančního objemu pouze menší projekty. Limit pro způsobilé výdaje samozřejmě úzce
souvisí s celkovou alokací prostředků osy IV, resp. roční alokací pro jednotlivé místní akční
skupiny. MAS má navíc právo při vytváření Fichí ještě snížit horní hranici pro způsobilé
výdaje a výpočet dotace. Tímto nástrojem může tedy výběrová komise MAS ovlivňovat i
konečný počet podpořených projektů v rámci jednotlivých Fichí.
Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji
Cílem dotačního titulu Plzeňského kraje je podporovat obnovu a další budování venkovské a
turistické infrastruktury a vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na tradiční
výrobu potravin, řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, ubytovací zařízení,
zařízení pro volný čas a sport, cykloturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty,
turistiku pro rodiny s dětmi. Podpora spolupráce v oblasti venkovského cestovního ruchu na
ucelených produktech a komplexních službách.
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Podporovány jsou akce nebo projekty jako např.
 Rozvoj řemesel na venkově
 Podpora orientačních systémů značení
 Rozvoj infrastruktury a zlepšení dostupnosti služeb cestovního ruchu
 Zlepšení infrastruktury pro sport a volný čas
 Podpora tvorby místních nebo regionálních tradičních výrobků
 Zvýšení atraktivity stávajících turistických cílů
 Podpora spolupráce v oblasti venkovského cestovního ruchu na ucelených produktech
a komplexních službách
Výše dotace
Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací
konkrétních akcí ve výši maximálně 50% celkových nákladů. Minimální výše dotace činí 50 tis.
Kč, maximální výše dotace je stanovena do 200 tis. Kč.
Příjemci dotace
Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací
Plzeňského kraje (např. svazek obcí, občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, občan,
podnikající fyzická osoba (OSVČ), obchodní společnost aj.), na základě předložené žádosti na
předepsaném formuláři. Žádost se podává prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
cestovního ruchu a propagace (dále jen CR), Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Žádost musí být řádně vyplněna. Zároveň musí být přiloženy požadované doklady uvedené na
formuláři žádosti, kterým jsou:

-

u právnických osob ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě
základní organizační dokument právnické osoby
doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele
ověřenou kopii oprávnění k podnikání (zpravidla živnostenský list)
ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu

Podrobnější informace o tomto dotačním titulu, včetně termínů pro podání žádosti, pravidel, formulářů
k podání žádostí a další související dokumenty (pro rok 2009) naleznete na internetových stránkách
Plzeňského kraje na adrese: http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=35672

Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Typy podporovaných aktivit
V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty s regionálním dopadem zaměřené na
následující aktivity:
- výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní
cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení; výstavba,
rekonstrukce a úprava cyklotras
- výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (např.
koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.)
- výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (např. muzea, sály,
divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch.)
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- výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (např. hotely, penziony,
ubytovny atd.)
- výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (např.
ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a
zázemí apod.)
- výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro
lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness)
- výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem
- úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst (např. úprava ve
vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení)
Vymezení způsobilých žadatelů:
Kraje
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi
Nestátní neziskové organizace
Malé a střední podniky (MSP) podnikající minimálně dva roky
Zájmová sdružení právnických osob
Druh, výše a intenzita dotace
Nevratná přímá pomoc je poskytována žadatelům na individuální projekty.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 milióny Kč.
Komplementarita s ostatními operačními programy
Dle požadavku na vymezení působnosti ROP a Programu rozvoje venkova (dále jen PRV)
budou v rámci ROP podporovány subjekty podnikající v cestovním ruchu s převažující
činností
nezemědělské
povahy
s minimálně dvouletou podnikatelskou historií a dále podnikatelé s převažující
zemědělskou
činností
v obcích nad 2 000 obyvatel rovněž s alespoň dvouletou podnikatelskou historií.
(Podnikatelská historie se počítá od data vzniku podnikatelského subjektu (zapsání do OR) k
datu podání žádosti. Toto období musí být delší nebo rovno 24 měsíců. Pro doložení
podnikatelské historie nestačí dvě uzavřená účetní období.)
Za podnikatelskou historii se považuje jakákoli ekonomická činnost (není vyžadována
historie v oblasti CR). K doložení podnikání v oblasti cestovního ruchu předloží žadatel
živnostenské oprávnění s činností v rámci oblasti cestovního ruchu, který je platný nejpozději
ke dni předložení žádosti na ÚRR Jihozápad. Převažující ekonomická činnost se stanovuje na
základě posledního podaného daňového přiznání – dle odvětvové klasifikace ekonomických
činností. Komplementaritu s PRV blíže specifikuje diagram níže.
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