
1.

1.1. dne 17.6.2010

1.2. Název dotačního 

programu 

1.3. Cíl dotačního 

programu 

1.4. Opatření PRK, ke 

kterému se dotační  

program vztahuje

1.5. Specifický cíl opatření 

PRK, ke kterému se 

dotační program 

vztahuje

1.7. Forma podpory

1.8. Celkový objem 

prostředků 

alokovaných na 

program v roce 2010

Dotační program RRD 072010A                                                                      

Zkvalitnit a rozšířit moţnosti cyklodopravy na území 

Královéhradeckého kraje

Priorita I                                                                                      

H) Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě 

regionu                                                                                                        

Priorita IV                                                                                                             

F) Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního 

ruchu

H1: Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu 

(ucelené nabídky) v oblasti zachování kulturního dědictví a 

přírody (provázání záţitkové a poznávací turistiky a 

souvisejících sluţeb poskytovaných různými poskytovateli)                                                                                                

F:3 Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury                                                                                 

F4: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace 

infrastruktury pro volný čas.                                                                                  

Podporována bude realizace následujících typů projektů, které 

jsou v souladu s Krajskou koncepcí cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje nebo na ni bezprostředně významně 

navazují:                                                                                        

a) zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci 

cyklostezky                                                                                                   

b) vlastní realizace cyklostezky nebo cyklotrasy                                                        

c) realizace infrastruktury pro cykloturistiku                                     

d) realizaci značení cyklostezky nebo cyklotrasy                                                                                         

Podpora je vázána především na:                                                  - 

vyřešená vlastnická nebo uţívací práva ţadatele k dotčeným 

pozemkům                                                                                    - 

platné stavební povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou, 

vydaný příslušným správním orgánem     

Popis dotačního 

programu  (dále jen 

"programu")

Základní informace - dotační program RRD 072010A

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje 

1.6.

dotace

1 500 000 Kč



2.

2.1. Specifikace okruhu 

možných příjemců 

podpory

2.3.  Lokalizace projektů 

3.

realizace nových povrchů u komunikace s ţivičným nebo dláţděným povrchem a celkové 

šíři 1,5 aţ 2,5m; dotace 600 Kč/m
2
 u komunikace značené jako stezka pro cyklisty, 400 

Kč/m2 u místní komunikace, maximálně do výše 75% celkových nákladů na realizaci 

definitivního povrchu a spojovacího podkladu (penetrační spojovací nátěr, obalované 

kamenivo).

realizace nových povrchů u komunikace s přírodním povrchem (šterky, písky) celkové 

šíři 1,5 aţ 2,5m; dotace 300 Kč/m2 u komunikace značené jako stezka pro cyklisty, 

maximálně do výše 75% celkových nákladů na realizaci definitivního povrchu. 

Ekonomická část programu

Charakter přijatelných výdajů podpory např.

pořízení prováděcího projektu cyklostezky, dotace maximálně do výše 50%  přijatelných 

nákladů

která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti

která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů 

upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem 

poskytované podpory

2.2. Ţadatelem o podporu nesmí být právnická nebo fyzická osoba:

která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

3.1.

realizace infrastruktury pro cykloturistiku (informační tabule, odpočinkové místo, 

kolostav nebo přístřešek, značení dle zpracovaného projektu) do výše 75% přijatelných 

nákladů

Vymezení okruhu žadatelů

svazky měst a obcí, obce a jejich příspěvkové organizace, 

podnikatelské subjekty poskytující sluţby v oblasti cestovního 

ruchu na území Královéhradeckého kraje

na jejíţ majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní nebo 

vyrovnávací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 

majetku úpadce nebo je v likvidaci

která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 

majetku

Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území 

Královéhradeckého kraje nebo na projekty, jejichţ realizace 

bude přínosem pro Královéhradecký kraj. 

realizace opravy celistvých povrchů technologií Schäfer nebo obdobné u komunikace s 

asfaltovým povrchem a celkové šíři 1,5 aţ 2,5m; dotace u komunikace vyuţívané jako 

cyklotrasa nebo stezka pro cyklisty vyznačená nebo s přiděleným číslem KČT, 70 Kč/m2, 

maximálně však do výše 75% celkových nákladů na realizaci opravy definitivního 

povrchu.



3.4. Platební podmínky 

(počet splátek, 

termíny splátek od 

podepsání smlouvy 

s příjemcem podpory, 

podíly jednotlivých 

splátek na celkové 

výši podpory)

4.

míra, v jaké projekt vyhovuje danému kritériu počet bodů

0

1

2

3

4

5

4.2.

váha

3.3.

4.1. Kaţdý člen hodnotícího orgánu ohodnotí projekt podle níţe uvedených základních a 

specifických kritérií a přidělí body podle tabulky:

nevyhovuje vůbec

spíše nevyhovuje

vyhovuje málo

Hodnocení projektu

Charakter nepřijatelných výdajů z podpory 

vyhovuje průměrně

vyhovuje

Maximální výše podpory 800 000,- Kč

dluţný úrok 

realizaci mostních objektů, propustků a lávek pro pěší a cyklisty do výše maximálně 50% 

v intravilánu a 70% v extravilánu na celkovou realizaci stavby

Schválená výše dotace poskytovatele se převádí bezhotovostně 

na účet příjemce dotace do 30-ti dnů po uzavření smlouvy. 

opatření pro moţné budoucí ztráty nebo dluhy 

Předseda hodnotícího orgánu sečte počty bodů, přidělených jednotlivými členy orgánu 

projektům podle jednotlivých kritérií a vynásobí je váhami kritérií. Získaná čísla pro 

jednotlivé projekty sečte a vydělí počtem členů orgánu, kteří daný projekt hodnotili. 

Projekt s nejvyšším počtem bodů vyhodnotí orgán jako nejlepší  atd. O hodnocení 

projektů bude sepsán protokol, který podepíší všichni členové hodnotitelského orgánu, 

kteří se podíleli na hodnocení.

Minimální výše podpory 50 000,- Kč

4.3. Základní kritéria pro posuzování projektů 

3.2.

příspěvky v naturáliích (např. pozemek, nemovitost, trvalé investiční zařízení, suroviny, 

neplacená charitativní práce nějaké soukromé organizace nebo společnosti)
dary, ceny a kapesné

DPH, o jejíţ vrácení můţe příjemce zpětně zaţádat

nákupy pozemků, budov nebo jiných nemovitostí
ztráty ze směnných kurzů

3.1.

realizace opravy celistvých povrchů komunikace zaválcováním frézovaného asfaltu nebo 

štěrkové drobné drtě, min. tloušky 5cm a celkové šíři 1,5 aţ 2,5m; dotace u komunikace 

vyuţívané jako cyklotrasa nebo stezka pro cyklisty vyznačená nebo s přiděleným číslem 

KČT, 200 Kč/m2. Maximálně však do výše 75% celkových nákladů na realizaci opravy 

definitivního povrchu.

vyhovuje výborně

Hodnotícím orgánem je Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje



4

2

3

váha

3

4

2

4

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5.2. Povinné přílohy 

4.3.

soulad předloţeného projektu s vyhlášeným cílem 

podíl vlastních zdrojů (větší podíl – lepší hodnocení)

23.7.2010

4) projektová dokumenatce stavby nebo projekt záměru realizace obsahující zejména: 

jeho celkový stručný popis, ekonomickou kalkulaci v návaznosti na poţadavku výše 

dotace, předpokládané dosaţené výstupy projektem, očekávané přínosy a rizika.

5) prokázání vlastnických či jiných práv k dotčeným pozemkům realizací projektu

500 03 Hradec Králové

(datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně)

Ţádost o dotaci musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci na webových 

stránkách Královéhradeckéhgo kraje (https://benefit.kr-kralovehradecky.cz) a poté v 

písemné podobě vytištěná a podepsaná spolu s přílohami na podatelně krajského úřadu 

Termín podání projektů v elektronické podobě

3) rozpočet projektu podle přijatelných a nepřijatelných výdajů

2) poslední podaná "výroční zpráva" nebo "závěrečný účet" ţadatele včetně zprávy o 

hospodaření ţadatele za předchozí účetní období; u obcí kopie poslední auditorské 

zprávy, stačí elektronicky na CD nebo e-mailem.

1) kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu u orgánu státní správy v 

aktuálním znění včetně kopie dokladu o přidělení IČ (originály nebo ověřené kopie budou 

předloţeny v případě poskytnutí podpory před uzavřením smlouvy); nevztahuje se na 

obce a města

7) kopie dokladu o zřízení běţného účtu (nevztahuje se na obce)

6) kopie stavebního povolení nebo souhlasu s realizací stavby příslušného povolujícího 

orgánu (musí být předloţeno nejpozději při podpisu smlouvy)

4.4.

soulad se dlouhodobými záměry a dokumenty obce nebo svazku obcí

soulad a návaznost s Koncepcí cyklodopravy Královéhradeckého kraje

zapojení trasy do sítě stávajících cyklotras

5.1.

Termín podání projektů v písemné podobě 23.7.2010

Způsob podání projektů

Požadovaný počet stejnopisů Žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje 

rozsah působnosti projektu (krajská, okresní, mikroregionální, místní)

Obsahové náležitosti žádosti o podporu

Specifická kritéria pro posuzování projektů (popis, váha):

dokladovaná připravenost realizace projektu

Ţádost o dotaci v písemné formě můţe být podána:

 Místo pro podání projektů

Náležitosti obálky

Pivovarské náměstí 1245

Odbor grantů a dotací, oddělení krajských dotací

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2) doporučeně poštou na adresu:

1) osobně v podatelně krajského úřadu Královéhradeckého kraje



7.

7.1.

7.2. Úspěšný ţadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), které

souvisejí s realizací jeho projektu, logo Královéhradeckého kraje a text

"Spolufinancováno Královéhradeckým krajem".

6.4.

Obálka musí být zalepená, označená číslem a názvem dotačního programu, textem 

"Neotvírat" a plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy.

7.3. Kontaktní osoba

Odborné informace: Pavel Mucha, oddělení regionálního rozvoje, tel. 495 817 460, e-

mail: pmucha@kr-kralovehradecky.cz

Závěrečné informace

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru

projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny

k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení písemně vyrozuměni

a vyzváni k podepsání smlouvy. Krajský úřad (odbor GD) zveřejní seznam všech

podpořených projektů na webové adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz.

Královéhradecký kraj není povinen zdůvodňovat přidělení dotace. Na rozhodnutí o

přidělení a poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Pokud bude audit hospodaření u ţadatele dotace hodnocen za poslední hodnocené období

s velmi váţnými nedostatky a ţadatel k ţádosti nedoloţí, ţe zjištěné nedostatky byly v

plném rozsahu odstraněny, nebude ţadateli dotace poskytnuta. 

Technické informace k ţádostem Benefit7: Ing. Jan Špelda, oddělení krajských dotací, 

tel.: 495 817 499, e-mail: jspelda@kr-kralovehradecky.cz, Andrea Mazurová, oddělení 

krajských dotací, tel.: 495 817 497, e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz


