NEMOVITOSTI – cestovní ruch
KDO může žádat?
• malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců) podnikající v oblasti cestovního
ruchu a volnočasových aktivit.

NA CO lze získat podporu?
• rekonstrukce nebo demolice (s následnou výstavbou) technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu
brownfield (dlouhodobě nevyužívaný) na objekt sloužící cestovnímu ruchu.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
• úprava pozemků, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba a odstranění stavby, inženýrské sítě,
komunikace ke stavbám, hardware a sítě (pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy),
technická zařízení budov;
• služby expertů, studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost;
• v případě stavebních prací budou způsobilé výdaje uznatelné maximálně do výše cen uvedených v ÚRS/RTS
(ceníku stavebních prací) pro daný rok, v případě projektové dokumentace a dalších činností do výše cen
obvyklých na trhu.

JAKÉ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
• nemovitost, která je předmětem projektu, musí být zařazena do databáze brownfieldů;
• podlahová plocha objektu po realizaci projektu musí být min. 250 m2;
• nejpozději při žádosti o proplacení dotace musí být žadatel majitelem nemovitosti;
• místo realizace projektu musí být na území ČR, v přesně vymezených oblastech, které jsou doporučeny jako
vhodné pro rozvoj cestovního ruchu (viz níže, příloha, Seznam podporovaných míst realizace projektu).

KDY lze žádat?
•

vyhlášení výzvy: 3. 7. 2019;

•

příjem žádostí: 1. 8. 2019 – 31. 3. 2020.

KOLIK lze získat?
• přímá podpora: 45 % (malý podnik) a 35 % (střední podnik) přímé dotace na způsobilé výdaje projektu;
• minimální výše podpory na projekt 1 mil. Kč a maximální výše 100 mil. Kč;
• maximální výše dotace 9 000 Kč/m3 obestavěného prostoru;
• maximální výše způsobilých výdajů je 3 200 000 Kč/1 pracovní místo, které bude vytvořeno v rámci
projektu.

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Marie Cejnková

.

cejnkova@renards.cz

.

733 130 846

Ing. Karel Brunclík

.

brunclik@renards.cz

.

731 656 842
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Seznam podporovaných míst realizace projektu
Adršpach
Bartošovice v Orlických horách

Josefův Důl
Karlova Studánka

Pec pod Sněžkou
Pohorská Ves

Bedřichov

Karolinka

Prostřední Bečva

Benecko

Kořenov

Přední Výtoň

Čeladná

Košařiska

Rožmberk nad Vltavou

Černá v Pošumaví

Kvilda

Sedloňov

Dolní Bečva

Lenora

Srní

Dolní Dvůr

Lipno nad Vltavou

Staré Město

Dolní Morava

Lipová-lázně

Staré Město pod Landštejnem

Frymburk

Loučná nad Desnou

Stožec

Holčovice

Loučovice

Stříbrná

Horní Bečva

Machov

Suchý Důl

Horní Lomná

Malá Morava

Šindelová

Horní Maršov

Malenovice

Špindlerův Mlýn

Horní Planá

Modrava

Teplice nad Metují

Horní Vltavice

Morávka

Vavřinec

Hřensko

Nová Pec

Vítkovice

Jetřichovice

Nový Hrozenkov

Vyšší Brod

Jindřichov

Ostravice

Železná Ruda
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