Program RP18-19 na úpravu lyžařských
běžeckých tras ve Zlínském kraji
Katarína KOŇAŘÍKOVÁ
Odbor strategického rozvoje kraje
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Cíl programu
Zajištění úpravy lyžařských běžec-kých tras
a zkvalitnění podmínek pro běžecké
lyžování na území Zlínského kraje

Očekávané dopady
Rozšíření možností sportovního vyžití na
území Zlínského kraje
Rozvoj běžeckého lyžování v kraji
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Alokace programu a způsobilý žadatelé
Celková částka vyčleněná na program: 800 000 Kč

Způsobilí žadatelé
Právnické osoby
Fyzické osoby podnikající

Způsobilé výdaje
1.10.2018 – 15.5.2019
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Výše dotace
Minimální výše dotace: 40 000,- Kč
Maximální výše dotace: 180 000,-Kč

Míra dotace
70% celkových způsobilých výdajů projektu

50% u obcí s počtem obyvatel nad 5000

Předkládání žádosti
21. leden 2019 – 15. únor 2019 do 12,00 hod.

05

Způsobilé výdaje
a. Výdaje na nákup PHM a provozních kapalin.
b. Osobní výdaje na pracovníky zabezpečujících obsluhu strojů.
c. Servis sněžných vozidel max. 35 000,- Kč na vozidlo (max. do 70 000,- Kč
na 1 žadatele).

d. Výdaje na provoz GPS pro sledování sněžných vozidel - náklady na platbu
operátorovi za provozování této služby (max. do částky 3 000,- Kč).
e. Výdaje na pořízení GPS max. do částky 4 000,-Kč.
f. Výdaje na zabezpečení průjezdnosti lyžařské běžecké trasy v terénu max.
do 20 000,-Kč.
g. Výdaje na nákup služeb na úpravu lyžařských běžeckých tras.
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Nezpůsobilé výdaje – například:
v čase a místě neobvyklé mzdové či platové výdaje,
odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou,
výdaje na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování Žádosti,
pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč/kus; dlouhodobým nehmotným majetkem se
rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60
tis. Kč/kus),
výdaje na propagaci a marketing příjemce,
účetně nedoložitelné výdaje,
DPH na vstupu v případě, že příjemce je plátce DPH a vzniká mu nárok na odpočet DPH,
výdaje na pronájem sněžných vozidel.

Podrobný seznam je uveden ve výzvě!!!
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Povinné přílohy žádosti
a) Podrobný položkový rozpočet;
b) smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele;
c) plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci);
d) doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů;
e) zakreslení průběhu lyžařské běžecké trasy v mapě v měřítku 1:66 000 či
menším, případně reliéfu trasy (převýšení);
f) v územích, kde je trasa vedena CHKO, písemné souhlasné stanovisko
příslušné správy CHKO k zimní údržbě trasy na konkrétní stroj provádějící
úpravu běžecké trasy (SPZ, případně jiná identifikace stroje na údržbu);
g) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle přílohy této
výzvy – originál.
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Výstup projektu
Délka pravidelně upravovaných lyžařských běžeckých tras (km).
Předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním nejpozději 15.6.2019.
Proplacení dotace do 30 pracovních dnů po schválení závěrečné zprávy.
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Milníky realizace programu
Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v orgánech ZK a
schválení Smlouvy: duben 2019
Zveřejnění seznamu podpořených/nepodpořených žadatelů na webu
Zlínského kraje s uvedením důvodů nepřidělení dotace do 10 prac. dnů
od schválení RZK/ZZK
Nejzazší datum pro ukončení realizace podpořeného projektu
15.5.2019

Nejzazší datum pro předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace
15.6.2019

Děkuji
za pozornost!
Ing. Katarína KOŇAŘÍKOVÁ
Odbor strategického rozvoje kraje
Telefon: 577 043 416
Email: katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz

