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Program rozvoje venkova 

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k 

činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu 

zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci tohoto záměru je dotace určena na 

budování pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších 

tématických stezek mimo území lesů (z více jak 50 % délky). Projekty jsou vybírány na 

základě preferenčních kritérií. 

Název dotace: III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

Záměr: a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 

Výzva : říjen 2012 * 

Základní charakteristika: 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory) 

 nestátní neziskové organizace  

 zájmová sdružení právnických osob 

 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě  

 nezemědělské podnikatelské subjekty (FO, PO), pokud mají kratší 

než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni 

podání žádosti o dotaci  

Kolik lze získat na 

jeden projekt  
 

 dotace ve výši až 90%    
 min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 1.500.000,-Kč  

Jaké výdaje je 

možné podpořit 
(způsobilé výdaje) 

 tvorba a obnova pěších a lyžařských stezek, hippostezek, 

vinařských stezek a dalších tématických stezek (směrové tabule, 

informační tabule, značení, odpočinková místa, mostky, vyhlídky, 

zábradlí, úvaziště pro koně a další stavební výdaje)  

 nákup a výsadba doprovodné zeleně  

 nákup pozemků v souvislosti s projektem 

 tištěné propagační materiály 

 vybavení ( PC, majetek atd. ) 

 projektová a technická dokumentace 

 DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH 

Ostatní podmínky 

projektu 
 stezka musí být veřejně přístupná a její užívání nesmí být 

zpoplatněno 

 realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel 

 lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel) 

 

* bude upřesněno na základě výzvy Mze 

Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz   
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