AKTUÁLNÍ NABÍDKA DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
SFDI Cyklistické stezky
V září 2014 byla vyhlášena výzva a pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek 2015.
Výše dotace:
Z rozpočtu SFDI pro rok 2015 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci ve výši 85 %
celkových uznatelných nákladů, s maximální výší 10 mil. Kč na akci.
Podporované aktivity:
A) výstavba cyklistické stezky
Výstavbou se rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba
stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených
s představou zemního tělesa.
B) údržba cyklistické stezky
Údržbou se rozumí rozsáhlejší práce provádění na cyklistické stezce, kterými se tato
udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu a odstraňují se na ní vady a
nedostatky uvedením do původního stavu.
Nepodporované aktivity:
- veřejné osvětlení cyklistické stezky,
- odpočívací plochy včetně jejich vybavení,
- přeložky sítí,
- dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady,
- osázení vegetací a sadové úpravy,
- oplocení, demolice objektů.
Příjemci dotace:
Žádat může obec jako vlastník cyklistické stezky, její organizační složka nebo příspěvková
organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce. Případně
svazek obcí.
Další podmínky:
- všechny akce v rámci programu musí být dokončeny do konce roku 2015,
- cyklistické stezky nesmí být využívány k podnikatelským účelům, musí být trvale
přístupné veřejnosti a nesmí být po dobu 8 let od uzavření Smlouvy převedeny do
vlastnictví třetích subjektů
- poskytnutou dotaci vede příjemce samostatně v analytické účetní evidenci,
- hlavními přílohami žádosti o dotaci musí být projektová dokumentace a stavební
povolení na akci a stanovisko Policie ČR k realizace akce.
Výběrová kritéria:
- bezpečnostní kritéria 40 %, zpřístupnění, ekonomická kritéria 30 %, koncepčnost
akce 30 %.
Harmonogram programu:
Žádosti o dotaci je možné podávat na podatelnu SFDI do 10.1.2015.
Kontakt:
Ing. Andrea Novotná, projektový manažer – tel. 566 651 010, mob. 725 893 447,
e-mail: anovotna@ipi.cz

