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CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM – I. výzva pro rok 2016 

Termín podání žádosti: 1. 12. – 15. 1. 2016 

Alokace na výzvu: 70 mil. Kč 

Žadatelé:  

 obce (vyjma statutárních měst) 

 podnikatelské subjekty s min. 2letou historií 

Podporovány budou tyto akce: 

1. 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 pro zvýšení návštěvnosti  

 odpočívadla (tj. ne/zastřešený dřevěný stůl s lavičkami, odpadkový koš) podél turistických 

tras, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické 

stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX 

a horská kola, skatepark pro skateboarding a in-line brusle apod.) 

 pořízení a umístění informačních stojanů a značek – mapy značených tras, oprava značení 

tras 

 vybudování/vybavení/rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty (např. cykloservis), s výjimkou 

půjčovny sportovních potřeb, která není podporována 

 bikebox (bezpečné řešení parkování a uložení kol) 

 výstavba sociálního zařízení (WC – bezbariérové, pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, 

u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (kempy, 

restaurace, ubytování) 

 dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras – sportoviště, stojany na 

kola, místa pro odpočinek turistů atd. 

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity regionální 

a nadregionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, 

cyklotras) 

 zpřístupnění turistům se zdravotním omezením (nájezdové rampy, schodolezy, výtahy, 

plošiny) 

 pořízení tzv. „sdílených kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech města poblíž atraktivit 

cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci) 

 pořízení turistického vláčku (ekologicky šetrný pohon), lodičky 

 úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup 

a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.), dopravní 

prostředek nesmí být využíván pro soukromé účely 
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3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově 

postižené návštěvníky pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách 

 navigační/informační systémy pro zrakově/sluchově postižené turisty (sluchové a hmatové 

expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.) 

 navigační/informační systémy pro zrakově/sluchově postižené turisty pro sluchově postižené 

– vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově postižených osob po atraktivitách 

cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy 

expozic apod.) 

 vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob a zkvalitní jejich zážitek z návštěvy  

4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel 

 parkovací dům/věž pro jízdní kola v blízkosti atraktivit včetně úschovy zavazadel a dalšího 

sportovního vybavení 

Výše dotace: 50 % v režimu de minimis, tj. max. 200 000 eur na 3 roky 

Z toho povinný marketing musí tvořit 5–10 % celkových uznatelných výdajů, podporovány jsou tyto 

formy prezentace: 

 prezentace formou webu a online propagace 

 reklama v médiích, inzerce v tisku 

 vydání letáků, brožur 

 pořízení propagačních materiálů 

 semináře a propagační akce, ve školách (nejedná se o akce typu slavnostní otevření). 

Další podmínky: 

Uznatelnými náklady není DPH, mzdové náklady, poradenství ani projektová dokumentace či 

stavební dozor. 

Akce musí být dokončena nejpozději v prosinci 2017. 

Doba udržitelnosti: 3 roky 

Povinné přílohy k žádosti: 

 podnikatelský záměr 

 prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, příp. 

souhlas vlastníka 

 pro obec – souhlas zastupitelstva obce s realizací akce 

 pro podnikatelský subjekt – živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku 

trestů/výpis z rejstříku trestů právnických osob, daňová přiznání za roky 2013 a 2014 

Po schválení dotace na akci bude potřeba doložit stavební povolení/ohlášení stavby a doklady 

o provedení výběrového řízení. 

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru neváhejte kontaktovat projektovou 

manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 či e-mail hasova@novisolutions.com. 


