dotace
Text Ing. Jana Charvátová / Foto archiv autorky

sociálního zařízení (toalety, sprchy), výstavba
dětského hřiště a víceúčelového sportoviště,
odpočinkové prostory pro turisty, nákup lodiček
nebo povozu (tedy kočáru pro jízdu turistů k výletnímu místu), výstavba odpočívadel u hipostezek včetně doprovodné infrastruktury.

Podrobný popis dotovatelných
investic
TYPOVÝ PROJEKT:
Centrum služeb pro turisty a cyklisty na farmě Orlice ve Štěnkově

Od ledna 2014 funguje zbrusu nové centrum služeb pro turisty a cyklisty ve Štěnkově v Královéhradeckém kraji.„Centrum jsme vybudovali za účelem rozšíření poskytovaných služeb pro cyklisty a turisty. Nově nabízíme půjčovnou kol, elektrokol a loděk,“ vysvětluje inženýr Jiří Fráňa z ranče Orlice, na
kterém se centrum nachází.
Na farmě funguje ubytovací zařízení a celá řada dalších doprovodných aktivit v duchu agroturistiky.
V rámci dotace bylo dále zřízeno informační centrum, turistické odpočívadlo a povoz tažený koňmi.
„Výlety s kočárem podnikáme nejčastěji podél řeky Orlice, vede tudy naučná stezka,“ popisuje dále
Fráňa. Mezi návštěvníky ranče převládají cyklisté. „Nejvíce návštěvníků našeho ranče přijede jezdit na
kole a jízdu na koních nebo kočárem si přidávají jako zpestření,“ doplňuje Fráňa.

Náročnější administrativa

zajímavosti

 Na Ranči Orlice ve Štěnkově
mají nové centrum služeb pro
cyklisty a turisty.
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Administrativně je vyřízení dotace a především pak její řízení v průběhu poměrně
náročné. Součástí žádosti o dotaci je podrobný popis podnikatelského záměru,
dále u stavebních projektů projektová dokumentace a položkový rozpočet projektu.
Stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu se předkládá až následně
po schválení žádosti o dotaci. Dále platí, že
pozemky a budovy, na kterých je projekt
realizován, nesmí být předmětem zástavy
(včetně bankovní záruky).

POSTAVTE TOALETY,
NAKUPTE KOČÁRY

– opět z dotací

– tentokrát národních…
Je vaše farma nebo jezdecký areál přístupný pro
turisty a cyklisty? Leží na
trase značené turistické
cesty, cyklotrasy nebo
hipostezky? Nachází se poblíž turisticky atraktivního
místa? Pokud ano, můžete
se s trochou snahy stát
úspěšnými příjemci dotace Národního programu
podpory cestovního ruchu
s podtitulem Cestování
dostupné všem.

C

ílem dotace je zajistit návštěvníkům
vaší farmy, kteří k vám dojdou například po značené turistické cestě nebo
přijedou koňmo, potřebné zázemí. To
by mělo obsahovat vhodné sociální zařízení, stojany na kola, úvaziště pro koně, odpočinkovou
místnost. V místě je možné postavit také třeba
dětské nebo víceúčelové hřiště. Výstupy projektu
by měly směřovat především k rodinám s dětmi,
dětem do patnácti let, seniorům a hendikepovaným a musí být volně přístupné.

Maximálně 2,5 milionu
Výše dotace je 50 % z investice, příjemci dotace
jsou všechny podnikatelské subjekty a nově také
obce. Dotaci je možné čerpat už v první fázi realizace projektu. Výzva k předkládání žádostí je vyhlášena ministerstvem zpravidla jednou ročně, letos
je otevřena v termínu od 5. ledna do 12. února.
Pokud předložený projekt naplňuje cíle programu

 Kočár pořízený s podporou dotace.

a je dobře připravený, dotaci získá. Minimální výše
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 250 tis.
korun, maximální výše výdajů je 5 milionů korun.
Maximální možná výše získané dotace je tedy 2,5
milionu korun na jeden projekt, stejný podíl musí
ovšem příjemce dotace uhradit z vlastních zdrojů.

Ze seznamu projektů, které mají dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj přiznanou, je zřejmé,
že chovatelů koní je mezi nimi jako šafránu.
Nejčastějšími příjemci podpory jsou totiž firmy
přímo poskytující služby v cestovním ruchu –
půjčovny kol, cyklopointy, půjčovny lodí, lanová
a outdoorová centra, hotely apod.

Od toalet po kočáry
Další výzva k předkládání žádostí bude
pravděpodobně otevřena opět začátkem roku
2016. Pro majitele farem a jezdeckých areálů je
zajímavé zejména vybudování nebo obnova

Výběr ze seznamu příjemců dotací /zdroj www.mmr.cz/
rok

žadatel

Název akce

Návrh dotace

2013

MAVOS, s.r.o.

Centrum služeb pro turisty a cyklisty ve Štěnkově

676 465 Kč

2014

Filip Klíma

Odpočívadlo na hipostezce v Dolní Pěně

1 897 500 Kč

2014

Václav Vydra

Informační a relaxační centrum pro turisty na statku Malčany

1 578 132 Kč

2013

HOTEL START s.r.o.

Výstavba dětského hřiště u hotelu Start

168 150 Kč

2013

Petr Půlpán

Vybudování centra služeb pro turisty v areálu jezdecké školy Equus Kinsky

1 184 443 Kč

2013

Martin Musil

ADVENTURE GOLF ŘÍČKY

2 419 350 Kč

Úspěšný Ptýrov

DOTACE Z EU
PRO JEZDECKÉ AREÁLY

Dotaci na vybudování komplexního sociálního
zázemí, jehož součástí jsou pánské a dámské WC
a sprchy, vše současně vybaveno i pro handicapované, čerpala úspěšně v roce 2012 Farma Ptýrov. „Zařízení plní současně funkci odpočívadla
s kvalitním sociálním vybavením a informačního
centra,“ uvedla Pavlína Bůžková z Farmy Ptýrov,
která se na přípravě projektu podílela. Zkušenosti
s poskytovatelem dotace mají na Ptýrově velmi
pozitivní. „Lidé na ministerstvu byli vstřícní a kdykoliv jsme potřebovali s něčím poradit, pomohli
nám,“ potvrzuje Bůžková.

 dotace na jezdecké haly, jízdárny, stáje,
penziony, seníky a rybníky
 stovky zrealizovaných projektů, mnohaleté
zkušenosti, příznivé ceny
Více na www.dotacni-centrum.cz,
kontakt: Ing. Jana Charvátová,
mobil: 732 51 36 39

 Sociální zařízení na Ptýrově podpořené dotacemi. Foto Michael Motygin

únor 2015 www.jezdectvi.cz

Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí
pro pěší, cyklisty a handicapované turisty
podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras:
 výstavba/rekonstrukce odpočívadel
podél turistických tras, vč. doprovodné
infrastruktury (odpočívadlo může být
zastřešené nebo nezastřešené, včetně
sociálního zařízení nebo bez něj);
 pořízení a umístění informačních stojanů
a značek;
 vybudování/vybavení/rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty (např. cykloservis),
zrušena podpora vybudování/vybavení
půjčoven sportovních potřeb; nejedná se
o stravovací a ubytovací zařízení;
 bikebox (bezpečné řešení parkování
a uložení kol, široká variabilita zamykání
a automatické pojištění proti krádeži);
 výstavba sociálního zařízení (WC - min.
1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha)
u odpočívadel, u parkovišť pro turistické
trasy, u poskytovatelů služeb v okolí
turistických tras (občerstvení, restaurace,
ubytování);
 dovybavení prostor poskytovatelů služeb
v okolí turistických tras, sportoviště, stojany
na kola, místa pro odpočinek turistů atd.
 pořízení turistického vláčku (ekologicky
šetrný pohon), povozu, lodičky;
 pořízení „sdílených kol“ a elektrokol. 

únor 2015 www.jezdectvi.cz
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