
5.1 Dotační program  Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském  kraji 

v roce 2018 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 348, 541 651 325, 541 651 331 

Kontaktní 
osoba: 

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,  
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz,                                                 
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz,  

Informace o 
programu:  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

 

Cíle dotačního programu: 

Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky jako 

součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras 

a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást 

péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a 

cestovního ruchu.   

Předmět dotace:  

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru v souladu 

s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který 

byla poskytnuta.  

 

Výše dotace:  

Maximální výše dotace na jednu akci činí 2.000.000,- Kč.  

Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů 
v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů projektu. Pokud žadatel 
bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů, maximální podíl dotace z rozpočtu 
vyhlašovatele bude max. 60 % celkových uznatelných výdajů. V případě, že žadatel bude 
spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj, 
fondů  EU): max. 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částkou 
celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení 
uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů.  
Dotace bude poskytována na částečné krytí celkových uznatelných výdajů projektu do vyčerpání 
objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů investičního a neinvestičního 
charakteru v souladu s dotačním programem. 
 

Příjemci dotace:  

Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které splňují 

všechny podmínky uvedené v dotačním programu.  

Alokovaná částka: předpokládaná výše 15.500.000,- Kč  

Termín podání žádostí: od 14.02.2018 od 8:00 hod do 03.08.2018 do 14:00 hod.  
 
Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daného kola výzvy: 
- 1. kolo: termín ukončení 28. 02. 2018 
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- 2. kolo: termín ukončení 03. 08. 2018 
 
 

5.2 Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 348, 541 651 325, 541 651 331, 541 658 817 

Kontaktní 
osoba: 

Podpora na udržování cyklistických komunikací: 

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz,  
  

Podpora na úpravu běžeckých lyžařských tratí:  

Ing. Renáta Šiková, sikova.renata@kr-jihomoravsky.cz,  
 

Údržba singletrailů: 

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz,  

 

Informace  
o programu:  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

 

Cíle dotačního programu: 

Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou 

dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, 

terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu úpravy 

běžeckých lyžařských tratí. 

 

 

Předmět dotace: 

• dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti 
stávajících cyklistických komunikací definovaných v dotačním programu, průběžné udržování 
čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu 

• dotační titul 2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti vybudovaných 
stávajících singletrailů, průběžné udržování a čistění přírodního povrchu a okolí těchto komunikací 
určených zejména pro terénní cyklistiku 

• dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a úpravy 
běžeckých lyžařských tratí definovaných v dotačním programu, určených zejména pro provozování 
lyžařských běžeckých sportů v zimním období. 
 

Výše dotace:  

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70% celkových 

uznatelných výdajů projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 
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70 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 10.000 Kč na jeden 

kilometr udržovaných singletrailů. 

 

Příjemci dotace:  

Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které splňují 

všechny podmínky uvedené v dotačním programu  

Alokovaná částka: 3.000.000,- Kč (z toho 600.000,-Kč singletraily) 

Termín podání žádostí: od 14.02.2018 do 28.02.2018 do 16:00 hod.  

 


