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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 3 
Kolo příjmu PRV: 13 
 
Fiche: 3 – Holicko – kraj cest a dr. Emila Holuba 
 
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Holicka 
Název projektu: Odpočinková místa pro cykloturisty krajem dr. Emila Holuba 
 
Popis projektu:  
Záměrem projektu je vybudování infrastruktury pro cykloturisty, která by podpořila další rozvoj 
cestovního ruchu v mikroregionu a přivedla do regionu další návštěvníky. Dobrovolný svazek obcí 
Holicka dlouhodobě pracuje na vytváření optimálních podmínek proto, aby do mikroregionu Holicka 
zavítalo více návštěvníků a podpořil se tak cestovní ruch a místní podnikatelé. Vyznačena je síť 
cyklotras, předkládaný projekt tuto síť doplní odpočinkovými místy, která jsou velice důležitá pro 
přilákání a zastavení návštěvníků v mikroregionu.  
Součástí projektu je také vydání propagačního materiálu, který novou cykloturistickou infrastruktur 
představí veřejnosti a návštěvníkům bude základním průvodcem při cestách po mikroregionu. 
 
Kontakt: Dobrovolný svazek obcí Holicka, Holubova 1, 534 01 Holice 

Mgr. Ladislav Effenberk, effenberk@mestoholice.cz  
 

 
Výsledek projektu:  
Výsledkem projektu je kvalitnější prostředí pro 
návštěvníky regionu a zejména pro cykloturisty. 
Zkvalitněná síť cyklotras bude vybavena 12 odpočívadly 
v 9 obcích mikroregionu (Trusnov, Jaroslav, Dolní 
Roveň, Horní Roveň, Horní Ředice, Dolní Ředice, 
Ostřetín, Vysoká u Holic, Chvojenec, Býšť, Hrachoviště 
u Býště, Bělečko). Tato síť cyklotras bude v rámci 
mikroregionu zdůrazněna hlavním okruhem pro cyklisty 
o délce 66 km, který bude využívat vybudovaná 
odpočinková místa. 
Vybudovaná infrastruktura bude využívána nejen 
téměr 18 tis. obyvatel mikroregionu Holicko, ale bude 
mít možnost jej využívat také více než 200 tis. obyvatel sousedních měst Pardubice a Hradec 
Králové.   
Projekt bude mít velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu, zvýšení návštěvnosti a s 
tím souvisejících přínosů pro podnikatele a místní ekonomiku. 

Částka požadované dotace: 520.704,- Kč Vyplacená dotace: 520.704,- Kč 
Celkové náklady projektu: 776.764,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 20. 5. 2011 
Datum podpisu Dohody: 8. 12. 2011 
Datum žádosti o proplacení: 5. 12. 2013 
Schválení platby: 12.2.2014 
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