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Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 

   pro zemědělské podnikatele, nezemědělské podnikatelské subjekty, nestátní neziskové 

organizace, zájmová sdružení práv. osob  

 

 Dotační titul  III.1.3 Podpora cestovního ruchu umožňuje čerpat dotace ve výši až 60 %  

(u ubytování a sport) a 90% (u stezek, tras a hippostezek) ze způsobilých výdajů. 

 Výše dotace na jeden projekt je 50.000 Kč - 6.000.000 Kč u ubytování a sport  

a 50.000 Kč – 1.500.000 Kč u stezek. 

(U nezemědělských podnikatelů nesmí být hostinská či ubytovací činnost delší více než 2 roky.) 

 

Dotace je zaměřena na podporu rozvoje turistiky, potenciálu zemědělských farem a agroturistiky. 

 

Podporováno je zejména: 

 

o Tvorba pěších, lyžařských, vinařských stezek a hippostezek  

o  Informační značení, tabule, mapy, odpočinková místa kolem stezek 

o  Budování a zpevnění mostků, lávek, povrchů, vyhlídky 

o  Úvaziště, ohrady, boxy pro koně a jiné stav. úpravy související s hippostezkou 

o  Nákup a výsadba doprovodné zeleně 

o  Stavba, modernizace a rekonstrukce malokapacitního ubytovacího zařízení 

o  Stravovací zařízení v návaznosti na ubytovací prostory, garáže, soc. zařízení 

o  Vnitřní komunikace, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance 

o  Stavba, modernizace, rekonstrukce půjčoven sportovních potřeb 

o  Půjčovny kol, lodí, lyží a podobně 

o  Náklady na stavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovních zařízení v areálech 

o  Výstavba a rekonstrukce hřiště, koupaliště, jízdárny, hippostanice včetně oplocení 

o  Nákup vybavení – nábytek, kuchyňské vybavení, el. spotřebiče 

o  Nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a sportovní zařízení 

o  Náklady na příjezdové cesty, odstavná stání, parkovací místa, stání pro karavany 

o  Náklady na úpravu povrchů, požární nádrže do 10 m
3
 včetně oplocení areálu  

o  Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 

o  Nákup nemovitostí a pozemků v souvislosti s projektem do 10% způs. výdajů 

 

      Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma. 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI   

    říjen 2012 
 

V případě Vašeho zájmu o spolupráci - (analýza záměru, kompletace požadovaných 

dokumentů, zpracování a registrace žádosti) nás prosím kontaktujte na níže uvedených 

kontaktech. 

  

 

mob.:   725 140 000                                                                                        Ing. Petr Ruprich 

e-mail: petr.ruprich@dotacnikancelar.eu                                                   dotační poradce    



 

 

Dotace z fondů Evropské unie z Programu rozvoje venkova 2007 -2013  

pro podnikatele, zemědělce, nezemědělské právnické a fyzické osoby  
 

Dotazník pro opatření  III.1.3 –PODPORA  CESTOVNÍHO  RUCHU - 2012 

název firmy  

právnická/fyzická osoba  

IČ (RČ)/DIČ  

adresa místa realizace  

adresa bydliště/sídla firmy  

kontaktní osoba  

mobil/pevná linka  

e-mail  

Žadatelem je zem. podnikatel? S příjmem ze zemědělství víc jak 50% Ano                      Ne                * 

Předmětem projektu je  ubytov. či stravov. zařízení do 60 lůžek? Ano                      Ne                * 

Žadatel má kratší než 2 letou historii podnikání v cestovním ruchu? Ano                      Ne                * 

Obec kde je projekt realizován  má méně jak 2000 obyvatel? Ano                      Ne                *  

Žadatelem je ekologický podnikatel? Ano                      Ne                *  

Adresa  trvalého bydliště žadatele a místo realizace projektu se 
nacházejí ve stejném a nebo sousedním katastrálním území? Ano                      Ne                * 

Bude součástí projektu stravovací zařízení? Ano                      Ne                * 

Žadatel  má schválený a registrovaný potrav. podnik s malým 
objemem výroby? 

Ano                      Ne                  
* 

*Nehodící škrtněte 

 

Stručný popis připravované investice: 

kapitola: UBYTOVÁNÍ - /dotace 60% z uznatelných nákladů/ 

název investice: výše investice v Kč bez DPH 

Např.: Vybudování ubytovacího, stravovacího a sportovního zařízení  Např.:do ..............................Kč 

    

    

kapitola: SPORT - /dotace 60% z uznatelných nákladů/ 

název investice výše investice v Kč bez DPH 

 Např.: stavba hřiště   Např.: do ............................ Kč 

    

kapitola: PĚŠÍ  TRASY, VINAŘSKÉ STEZKY  /max. do 1.500.000 Kč/- 90% z uzn. nákladů 

název investice výše investice v Kč bez DPH 

 Např.:tvorba pěší stezky s odpočinkovými místy   Např.: do ............................ Kč 

    

kapitola: HIPPOSTEZKY A LYŽAŘSKÉ STEZKY /max. do 1.500.000 Kč/- 90% z uzn. nákladů 

název investice výše investice v Kč bez DPH 

 Např.: tvorba hippostezky /vinné či jiné stezky/ s výsadbou doprovodné zeleně   Např.: do ............................ Kč 

    

  

 

Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: petr.ruprich@dotacnikancelar.eu 

Vaše dotazy zodpovíme na tel. 725 140 000, 491 616 630 

                                                                                              Ing. Petr Ruprich – dotační poradce 
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