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FICHE 1
Volný čas aktivně
Opatření PRV
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vymezení FICHE
Fiche je určena pro veřejný sektor za účelem obnovy, modernizace, vybavení, výjimečně i novostaveb
zařízení (ideálně vícefunkčních) pro kulturu, společenské využití, spolkovou činnost a sport. Cílem je
zvýšit možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití a spolkovou činnost pro rostoucí
počet obyvatel regionu a zvýšit tak jejich kvalitu života a udržet je zde.
Definice příjemce dotace
 Obce, svazky obcí
 Příspěvkové organizace zřízené obcí
 Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace)
 Zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
 Církve a jejich organizace
Struktura financování
 Fiche nezakládá veřejnou podporu – projekt je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší
ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu
EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými
státy EU.
 Režim „de minimis“ – Režim „de minimis“ představuje podpory malého rozsahu, u nichž se
předpokládá, že nemají potenciál ovlivnit trh. Doporučujeme využít tento režim v případě, že se
vyskytuje pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. V režimu „de minimis“
lze realizovat i neinvestiční výdaje a není nutné prokazovat motivační efekt. Celková výše podpory
„de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EUR.
Druh dotace:
přímá, nenávratná
Výše způsobilých výdajů:
maximálně
2.000.000 Kč
minimálně
300.000 Kč
Výše dotace:
max. 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Způsobilé výdaje
965 - Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury
 výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro kulturní a
spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové
objekty - dům kultury a služeb, klubovny, knihovny apod.)
968 - Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
 výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí k zajištění
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občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře), pro sportovní,
volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra) včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly),
přestavba a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které sloužily původně jiným účelům
969 - Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center
s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků
 výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí v oblasti
vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a školících center s využíváním
ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků
 všechny kódy způsobilých výdajů zahrnují i:
 rozvody, vytápění, sociální zařízení, stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou
výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např.
vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí
včetně bezdrátových technologií), chodníky, přístupové komunikace, nezbytné oplocení a
osvětlení, venkovní označení (např. informační tabule, panely, poutače) a parkové úpravy
 parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění, ošetření stávajících dřevin,
náklady na osivo, nákup a výsadba dřevin) v souvislosti s projektem
 technologii, zařízení, vybavení, hardware, software
Nezpůsobilé výdaje
 stavební úpravy a vybavení místností sloužících k ubytování
 nákup použitého movitého majetku
 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (Dopravním prostředkem pro
přepravu osob nejsou: pracovní stroje, přípojná vozidla a vozidla s max. počtem přepravovaných
osob 3, které nezbytně slouží k vykonávání ekonomické činnosti, jenž je předmětem projektu.
Počet osob je uveden v technickém průkazu.)
 nákup zemědělských výrobních práv
 v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 prosté nahrazení investice
 osobní a cestovní výdaje
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté
směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
 úroky z půjček a úvěrů
 bankovní poplatky
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FICHE 2
Zelená pro mikropodnikatele
Opatření PRV
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Vymezení FICHE
Jedná se o pobídku nezemědělským podnikatelům, včetně začínajících, kteří budou upřednostněni.
Předmětem fiche jsou investice na přebudování stávajících objektů (rekonstrukce, modernizace,
přístavba), event. i novostavby, dále investice do modernizace a pořízení nového vybavení a
technologií provozoven mikropodniků. Cílem je zvýšit rozvoj mikropodniků v oblasti drobné výroby a
služeb a snížit tak podíl obyvatel dojíždějících za prací do měst mimo region. Drobné podniky na
venkově představují většinou zaměstnání pro celé rodiny a Holicko je díky své poloze výjimečné i
zajímavým odbytem výrobků a služeb nejen pro místní obyvatele, ale také pro okolní města.
Definice příjemce dotace
 Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků (zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma
roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€.); žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách se projekt
týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B
08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95
(Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování
ostatních osobních služeb);
V případě poskytnutí podpory v režimu de minimis se projekt týká pouze činností zařazených do
těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C
(Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb) a dále
H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3 Vnitrozemská
osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační činnosti), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), R 93.11 (Provozování
sportovních zařízení) a R 93.13 (Fitness centra);


Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož
struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i
prostřednictvím více subjektů.

Struktura financování
 Fiche zakládá veřejnou podporu (projekt podpořený na základě Obecného nařízení o blokových
výjimkách) – Dotace může být poskytnuta pouze na investiční výdaje. Podpora musí mít motivační
účinek, tzn. nelze podporovat dostavby hrubých staveb, vybavení novostaveb, prosté nahrazení
investice ve fungujícím zařízení.
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Režim „de minimis“ – Režim „de minimis“ představuje podpory malého rozsahu, u nichž se
předpokládá, že nemají potenciál ovlivnit trh. Doporučujeme využít tento režim v případě, že se
vyskytuje pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. V režimu „de minimis“
lze realizovat i neinvestiční výdaje a není nutné prokazovat motivační efekt. Celková výše podpory
„de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EUR.
Druh dotace:
přímá, nenávratná
Výše způsobilých výdajů:
maximálně
2.000.000 Kč
minimálně
100.000 Kč
Výše dotace:
max. 60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Způsobilé výdaje
942 - Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
 nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a
rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební
materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve
vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací
stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace,
osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
943 - Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji
mikropodniků
 nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
k užívání, včetně mobilních technologií
 včetně nákupu vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) a nezbytné
výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
Nezpůsobilé výdaje
 nákup použitého movitého majetku
 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (Dopravním prostředkem pro
přepravu osob nejsou: pracovní stroje, přípojná vozidla a vozidla s max. počtem přepravovaných
osob 3, které nezbytně slouží k vykonávání ekonomické činnosti, jenž je předmětem projektu.
Počet osob je uveden v technickém průkazu.)
 nákup zemědělských výrobních práv
 v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 prosté nahrazení investice
 osobní a cestovní výdaje
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté
směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
 úroky z půjček a úvěrů
 bankovní poplatky
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FICHE 3
Holicko – kraj cest a Emila Holuba
Hlavní opatření PRV
III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
Vedlejší opatření PRV
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vymezení FICHE
Fiche je určena pro veřejný sektor k doplnění sítě cest, cyklotras a hippostezek, které cíleně propojí
místa přírodních zajímavostí, památek a kuriozit a zejména místa agroturistické nabídky. Síť bude
doprovázena cílenou drobnou turistickou architekturou a značením tohoto druhu nabídky
(odpočívadla, informační tabule, směrovky, dětské prolézačky), v jejímž podtextu bude génius loci
Holicka - cestovatel Dr. Emil Holub a také přírodní zajímavosti a památky. Součástí fiche je také
obnova a turistické dovybavení památek a turistických zajímavostí regionu. Cílem je zlepšit
infrastrukturu pro příměstskou rekreaci a cestovní ruch a v synergii s fichí agroturistických
podnikatelských služeb "Venkov - balzám pro města" přivést na Holicko více návštěvníků, kteří zvýší
příjmy a zaměstnanost obyvatel venkova.
Definice příjemce dotace
 Obce, svazky obcí
 Příspěvkové organizace zřízené obcí
 Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace)
 Zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu (hostinská
činnost, provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic,
provozování cestovní kanceláře, ubytovací služby).
 Zemědělský podnikatel


Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož
struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i
prostřednictvím více subjektů.

Struktura financování
 Fiche nezakládá veřejnou podporu - projekt je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší
ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu
EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými
státy EU.
 Režim „de minimis“ – Režim „de minimis“ představuje podpory malého rozsahu, u nichž se
předpokládá, že nemají potenciál ovlivnit trh. Doporučujeme využít tento režim v případě, že se
vyskytuje pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. V režimu „de minimis“
lze realizovat i neinvestiční výdaje a není nutné prokazovat motivační efekt. Celková výše podpory
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„de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EUR.
Druh dotace:
přímá, nenávratná
Výše způsobilých výdajů:
maximálně
1.500.000 Kč
minimálně
300.000 Kč
Výše dotace:
max. 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Způsobilé výdaje
Každý projekt v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního
opatření.
 Hlavní opatření
949 - Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších
tematických stezek
 Budovaná stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky
 tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších
tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél
stezek (zařízení k bezplatnému posezení (lavice, stůl), zdarma přístupné dětské mini hřiště,
apod. (nikoli občerstvení)), budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí,
úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou
950 - Nákup a výsadba doprovodné zeleně
955 - Propagace a marketing (max. 20% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod. (V případě, že projekt
nezakládá veřejnou podporu, mohou být na propagačních materiálech zveřejněny
odkazy/reklamy pouze za předpokladu, že subjekty, které v takovém materiálu budou
zveřejněny, se budou na vydání materiálu finančně podílet za cenu obvyklou. Způsobilými
výdaji budou v tomto případě výdaje na vydání materiálu po odečtení tohoto finančního
podílu.)
997 - Nákup pozemků souvisejících s projektem (max. 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace; částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel
dokládá jako povinnou přílohu)
999 - Technická dokumentace (max. 80.000 Kč)
 dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce,
stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby,
dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního
povolení, pro územní řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné
posudky ve vztahu k životnímu prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta
 Vedlejší opatření
977 - Stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních
objektů a prvků
 Kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely,
hřbitovy, fary, kaple, radnice, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary,
technické památky - staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná sakrální architektura –
kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí
kříže, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek,
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busty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné
domy významných osobností.
obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), a zhodnocení
památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků
včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, sítí technické infrastruktury v nezbytném
rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky
elektřiny, plynu, zabezpečovacího zařízení, komunikačních sítí včetně bezdrátových
technologií)
včetně chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního
označení (informačních tabulí, panelů, poutačů), parkovišť pro návštěvníky, nezbytného
venkovního mobiliáře jako např. laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí
v souvislosti s projektem
včetně parkových úprav (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění, ošetření stávajících
dřevin, náklady na osivo, nákup a výsadba dřevin) v souvislosti s projektem

Nezpůsobilé výdaje
 nákup použitého movitého majetku
 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (Dopravním prostředkem pro
přepravu osob nejsou: pracovní stroje, přípojná vozidla a vozidla s max. počtem přepravovaných
osob 3, které nezbytně slouží k vykonávání ekonomické činnosti, jenž je předmětem projektu.
Počet osob je uveden v technickém průkazu.)
 nákup zemědělských výrobních práv
 v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 prosté nahrazení investice
 osobní a cestovní výdaje
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté
směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
 úroky z půjček a úvěrů
 bankovní poplatky
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FICHE 4
Venkov – balzám pro města
Opatření PRV
III.1.3.2 Ubytování, sport
Vymezení FICHE
Jedná se o pobídku zemědělským podnikatelům za účelem vybudování zařízení pro nabídku
agroturistických služeb (ubytování v soukromí, agropenzion, práce na statku, občerstvení, ukázka
výroby a prodej místních produktů, jízda na koni, rodinný pivovar apod.). Cílem je rozšířit nabídku
agroturistických služeb v regionu na síti cíleně propagovaných venkovských tras a přilákat tak do
území více návštěvníků, kteří rozšíří příjmy zejména zemědělských podnikatelů a vytvoří nové
pracovní příležitosti nejen pro jejich rodiny.
Definice příjemce dotace
 Zemědělský podnikatel
 Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu (hostinská
činnost, provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic,
provozování cestovní kanceláře, ubytovací služby).


Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož
struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i
prostřednictvím více subjektů.

Struktura financování
 Fiche zakládá veřejnou podporu (projekt podpořený na základě Obecného nařízení o blokových
výjimkách) – Dotace může být poskytnuta pouze na investiční výdaje. Podpora musí mít motivační
účinek, tzn. nelze podporovat dostavby hrubých staveb, vybavení novostaveb, prosté nahrazení
investice ve fungujícím zařízení.
 Režim „de minimis“ – Režim „de minimis“ představuje podpory malého rozsahu, u nichž se
předpokládá, že nemají potenciál ovlivnit trh. Doporučujeme využít tento režim v případě, že se
vyskytuje pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. V režimu „de minimis“
lze realizovat i neinvestiční výdaje a není nutné prokazovat motivační efekt. Celková výše podpory
„de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EUR.
Druh dotace:
přímá, nenávratná
Výše způsobilých výdajů:
maximálně
2.000.000 Kč
minimálně
200.000 Kč
Výše dotace: malý podnik - max. 60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
střední podnik - max. 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
velký podnik - max. 40% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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Způsobilé výdaje
952 - Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího
zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení
 náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60 lůžek)
ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení
(např: hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice (nejedná se o aquaparky a lázně)
(Hippostanicí se rozumí stanice turistiky na koni sloužící pro přenocování koní turistů.
Součástí hippostanice jsou prostory pro ustájení a uvázání koní turistů (výběhy, ohrady,
venkovní či vnitřní boxy, úvaziště, apod.), zařízení pro uložení jezdecké výstroje, vybavení pro
péči o koně turistů a jejich krmení.)
 včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance, výstavby požárních
nádrží do objemu 10 m3, chodníků, vnitřních a přístupových komunikací, garážových a
parkovacích stání, odstavných ploch pro karavany, oplocení, osvětlení a parkových úprav
(včetně ošetření stávajících dřevin) apod.
 V případě budování nebo zařizování stravovacího zařízení, či základního wellness musí být
toto zařízení/vybavení ve vazbě na stávající nebo současně budované ubytovací zařízení
(nemusí být součástí jednoho projektu) a jeho kapacita nesmí přesahovat kapacitu
ubytovacího zařízení (bez přistýlek)
953 – Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny
sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky
 nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské
vybavení, elektrické spotřebiče, základní wellness – např. bazén, fitnes, whirpool)
 nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a
motorová kola, motokáry) a pro sportovní zařízení (např. sněžné skútry, rolby)
 nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
954 - Nákup a výsadba doprovodné zeleně
Nezpůsobilé výdaje
 nákup použitého movitého majetku
 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (Dopravním prostředkem pro
přepravu osob nejsou: pracovní stroje, přípojná vozidla a vozidla s max. počtem přepravovaných
osob 3, které nezbytně slouží k vykonávání ekonomické činnosti, jenž je předmětem projektu.
Počet osob je uveden v technickém průkazu.)
 nákup zemědělských výrobních práv
 v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 prosté nahrazení investice
 osobní a cestovní výdaje
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté
směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
 úroky z půjček a úvěrů
 bankovní poplatky
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FICHE 5
Les a příroda pro lidi
Opatření PRV
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Vymezení FICHE
Předmětem fiche je umožnit vlastníkům a subjektům hospodařícím v lese a přírodních chráněných
lokalitách a zajímavých územích, usměrnění a zatraktivnění jeho rekreačního využití v koordinaci s
hospodářským využitím lesa. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové
architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta,
farmářský koutek atd.). To vše v návaznosti na síť fiche Holicko - kraj cest a Emila Holuba a na síť
agroturistikách služeb Venkov - balzám pro města. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní
plochu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení.
Definice příjemce dotace
 Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
 Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož
struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i
prostřednictvím více subjektů.
Struktura financování
Druh dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Výše dotace:

přímá, nenávratná
maximálně
500.000 Kč
minimálně
100.000 Kč
max. 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje
930 - Opatření k posílení rekreační funkce lesa
 značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek,
herní a naučné prvky, místně významné přírodní prvky, apod.
931 - Opatření k usměrňování návštěvnosti území
 zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.
932 - Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
 výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
apod.
933 - Opatření k údržbě lesního prostředí
 zařízení k odkládání odpadků apod.
934 - Ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
997 - Nákup pozemků souvisejících s projektem (max. 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace; částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel
dokládá jako povinnou přílohu)
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 za podmínky, že se jedná o nezastavěný pozemek
999 - Technická dokumentace (max. 80.000 Kč)
 zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostředí, položkový rozpočet
Nezpůsobilé výdaje
 nákup použitého movitého majetku
 nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (Dopravním prostředkem pro
přepravu osob nejsou: pracovní stroje, přípojná vozidla a vozidla s max. počtem přepravovaných
osob 3, které nezbytně slouží k vykonávání ekonomické činnosti, jenž je předmětem projektu.
Počet osob je uveden v technickém průkazu.)
 nákup zemědělských výrobních práv
 v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 prosté nahrazení investice
 osobní a cestovní výdaje
 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté
směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
 DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
 úroky z půjček a úvěrů
 bankovní poplatky
 stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního
hospodářství
 provozní výdaje, následná údržba a péče
 výstavba cyklostezky
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KONTAKTY
Pro řešení konkrétních dotazů či problémů jsou k dispozici:


Ředitelka MAS Holicko, Manažerka MAS Holicko
Ing. Michaela Kovářová
Telefon: 775 302 057
E-mail: mas.holicko@seznam.cz, michaela.kovarova@institutpr.eu



Manažerka MAS Holicko
Bc. Jana Červinková
Telefon: 775 590 949
E-mail: mas.holicko@seznam.cz, jana.cervinkova@institutpr.eu

Informace k Fichím lze získat v sídle MAS Holicko:
MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice

Podrobné formuláře jednotlivých Fichí jsou také k dispozici na internetových stránkách MAS Holicko:
www.holicko.cz
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