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2.

2.1. Specifikace okruhu 

možných příjemců 

podpory

H1: Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu 

(ucelené nabídky) v oblasti zachování

místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové a 

poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných

různými poskytovateli)                                                                                                                                                                         

F3: Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury

Podporován bude provoz cyklobusů zajišťujících přepravu 

turistů a cykloturistů na území turistických regionů v 

Královéhradeckém kraji, včetně bezprostředně souvisejícího 

česko-polského příhraničí a propagace tohoto typu přepravy   

dotace

Rada Královehradeckého kraje vyhlašuje dotační program RRD 062010

Základní informace - dotační program RRD 062010

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech

Zvýšit nabídku přepravní moţnosti pro turisty a cykloturisty 

hromadnými dopravními prostředky na území turistických 

regionů Královéhradeckého kraje s návazností na sousední kraje

Priorita I                                                                                      

H) Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě 

regionu                                                                                                     

Priorita IV                                                                                                            

F) Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního 

ruchu

3 500 000

Vymezení okruhu žadatelů

2.2. Ţadatelem o podporu nesmí být právnická osoba:

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 má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

Svazky obcí a právnické osoby, jejichţ členy jsou obce



2.3.  Lokalizace projektů 

3.

3.3.

 - neprodejný propagační materiál turistických zajímavostí bezprostředně souvisejících s 

trasou a zastávkami cyklobusů

2.2.

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

Charakter přijatelných výdajů podpory např.

Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území 

Královéhradeckého kraje nebo na projekty, jejichţ realizace 

bude přínosem pro Královéhradecký kraj. 

Ekonomická část programu

náklady na dotaci ztráty při provozu cyklobusů maximálně do výše 20,64 Kč/km při 

základní sazbě 29,64 Kč/km (autobus pro přepravu kol), 22,64 Kč/km při základní sazbě 

31,64 Kč/km (autobus s turistickým přívěsem). Konkrétní výše nákladů na dotaci ztráty 

bude stanovena v návaznosti na cenu dopravního výkonu platnou pro Královéhradecký 

kraj k 1.5.2010. 

náklady na neprodejný propagační materiál, který nebude obsahovat komerční reklamu 

mimo provozujícího autobusového dopravce, zaměřený na: 

 - propagaci cyklobusů na Internetu, sdělovacích prostředcích, prostřednictvím jiných 

dopravců nebo subjektů v oblasti turistiky a cestovního ruchu

 - propagaci cyklobusů

maximálně do výše 10 % celkových nákladů projektu 

Charakter nepřijatelných výdajů z podpory 

dluţný úrok 

ztráty ze směnných kurzů

nákup strojů a zařízení

neodůvodněné nájezdové a dojezdové km cyklobusu s výjimkou nezbytně nutných pro 

výjezd nebo dojezd cyklobusu (nájezd z garáţí do místa výjezdu cyklobusu nebo dojezd z 

konečné-cílové zastávky do garáţí dopravce)

opatření pro moţné budoucí ztráty nebo dluhy 

 - vydání neprodejných jízdních řádů

DPH, o jejíţ vrácení můţe příjemce zpětně zaţádat

dary, ceny a kapesné

náklady na administraci projektu

Maximální možný podíl podpory na celkových přijatelných 

nákladech projektu do výše 
90%

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

neplacená charitativní práce nějaké soukromé organizace nebo společnosti)

3.2.

3.1.



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
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Schválená výše dotace poskytovatele se převádí bezhotovostně 

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

Hodnotícím orgánem je Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstava 

Královéhradeckého kraje

Hodnocení projektu

4.1.

nevyhovuje vůbec

spíše nevyhovuje

vyhovuje průměrně

vyhovuje

vyhovuje výborně

vyhovuje málo

Kaţdý člen hodnotícího orgánu ohodnotí projekt podle níţe uvedených základních a 

specifických kritérií a přidělí body podle tabulky:

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.

4.3. Základní kritéria pro posuzování projektů 

soulad předloţeného projektu s vyhlášeným cílem 

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

území)

ekonomické vyuţití vlastních prostředků

návaznost poskytovaných sluţeb na spoje ostatních dopravců

způsob, rozsah a cílenost reklamy provozovaných cyklobusů, počet výtisků 

informačních materiálů, jejich kvalita, zaměření a způsob distribuce 

4.4. Specifická kritéria pro posuzování projektů (popis, váha):
rozsah pokrytí území novými sluţbami veřejné hromadné dopravy pro 

turisty a cykloturisty, minimálně v rozsahu měsíce 06-08/2010, maximálně 

04-10/2010

zajištění provozu minimálně o všech sobotách, nedělích a státem uznaných 

svátcích v měsících dle předchozího bodu

zachování cen jízdného a přepravy zavazadel, dle platného ceníku dopravce, 

maximální cena za přepravu kola nepřesáhne částku 20 Kč/kolo při přepravě 

nad 10 km.



5.

6.

6.1.

6.2.

7.

8.2.2010 - 15.2.2010

Obsahové náležitosti žádosti o podporu

5.1. Požadovaný počet stejnopisů Žádosti o poskytnutí podpory z grantového/dílčího 

programu Královéhradeckého kraje 

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

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

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

5.2. Povinné přílohy 

1) kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění včetně 

kopie dokladu o přidělení IČ (originály nebo ověřené kopie budou předloţeny v případě 

poskytnutí podpory před uzavřením smlouvy), pokud ţadatelem není Svazek obcí

2) kopii posledního "závěrečného účtu" nebo  "výroční zprávy" ţadatele, včetně auditu o 

hospodaření ţadatele za předchozí účetní období. 

3) předpokládaný rozpočet projektu dle jednotlivých uvaţovaných poloţkových výdajů

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

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

4) kopii dokladu o zřízení běţného účtu

5) projekt provozu cyklobusů obsahující zejména: jeho celkový stručný popis, 

ekonomickou kalkulaci v návaznosti na poţadavku výše dotace, grafickou přílohu 

provozovaných cyklobusů v území (mapka), jízdní řády cyklobusů, zaměření propagace a 

propagačních materiálů, předpokládané dosaţené výstupy projektem (počet přepravených 

osob, kol, ujetých km/lince, nezbytných propagačních materiálů, návaznost na další 

alternativní dopravu apod.), očekávané přínosy a rizika.

Způsob podání projektů

Termín podání projektů v elektronické podobě 8.2.2010 - 15.2.2010

Termín podání projektů v písemné podobě

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor grantů a dotací, oddělení krajských dotací

Závěrečné informace

6.3.  Místo pro podání projektů

Ţádost o dotaci v písemné formě můţe být podána:

1) osobně v podatelně krajského úřadu Královéhradeckého kraje

2) doporučeně poštou na adresu:

6.4. Náležitosti obálky

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

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



7.1.

Odborné konzultace

Technické konzultace

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 vyrozuměni a vyzváni

k podepsání smlouvy. Krajský úřad (odbor grantů a dotací) zveřejní seznam všech

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

Královéhradecký kraj není povinen zdůvodňovart 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. 

Kontaktní osoba7.2.

Pavel Mucha, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 

kultury, oddělení regionálního rozvoje, tel.: 499 817 460, e-mail: 

pmucha@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jan Špelda, odbor grantů a dotací, oddělení  krajských 

dotací, tel.: 495 817 499, e-mail : jspelda@kr-

kralovehradecky.cz; Andrea Mazurová, odbor grantů a dotací, 

oddělení  krajských dotací, tel.: 495 817 497, e-mail: 

amazurova@kr-kralovehradecky.cz


