Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

DOTAČNÍ PROGRAM

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY
A CYKLISTICKÉ DOPRAVY
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PRAVIDLA PROGRAMU
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Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj (JMK)
Název dotačního programu:

P O DP O R A RO ZV OJ E CY KLI S TI KY A CY KLIS TI CKÉ
DO P R AV Y
V JI HOM O R AV S KÉM KR AJ I V RO CE 2 0 16
Tento Dotační program byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne ….. na její …..
schůzi usnesením č.
/16/R (dále jen „Program“).

1. Vymezení pojmů
1.1. Mikroregion – dobrovolný svazek obcí ve smyslu ustanovení § 49 až 53 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
1.2. Administrátor – odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského
kraje (ORR KrÚ JMK), oddělení strategického rozvoje, které také zajišťuje
koordinaci, realizaci a zveřejnění dotačního programu. Kontaktní osoby jsou
uvedeny v čl. 10.3.
1.3. Řídící orgán – Rada Jihomoravského kraje (dále jen „RJMK“)/Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje (dále jen „ZJMK“) dle výše dotace poskytnuté ve
stávajícím kalendářním roce jednomu žadateli
1.4. Příjemce – subjekt, který po schválení dotace v orgánech JMK na základě
smlouvy získal na realizaci projektu dotaci z rozpočtu JMK.
1.5. Poskytovatel – Jihomoravský kraj
1.6. Příjemce – žadatel, v jehož prospěch řídící orgán schválil poskytnutí dotace
1.7. Dotace – finanční podpora z rozpočtu JMK
1.8. Finanční prostředky – vlastní prostředky žadatele, finanční příspěvek ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), fondů EU nebo jiných
zdrojů
1.9. Stezky a trasy pro cyklisty
A/ Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazený
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou
dopravu. Označuje se dopravní značkou C 8a „Stezka pro cyklisty“ (viz Příloha č.
1). Stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV.
třídy, nebo účelovou komunikací.
B/ Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro
provoz chodců a cyklistů. Označuje se v případě společného pásu pro provoz
chodců a cyklistů dopravní značkou C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty" a C 9b
„Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (viz Příloha č. 1), v případě odděleného
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pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní značkou C 10a
„Stezka pro chodce a cyklisty“ a C 10b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (viz
Příloha č. 1).
C/ Cyklistická trasa (cyklotrasa) – je trasa pro cyklisty označená orientačním
dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat
místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi,
které jsou vhodné pro jízdu na jízdním kole. Cyklistická trasa může být vedena
místy po stezce pro cyklisty, místy po vozovce nebo vyhrazeném jízdním pruhu.
Běžné cyklotrasy by měly být vedeny jen po pozemních komunikacích
s povrchem silniční kvality, některé jsou vedené i po nezpevněných cestách
v terénu.

2.

Návaznost na Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

Program a jeho cíle jsou v souladu s prioritami a opatřeními Programu rozvoje
Jihomoravského kraje 2014-2017:
Priorita 4: Rozvoj dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje
Opatření 4.e. Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Priorita 3: Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory
Opatření 3h. Kultura sport a volný čas

3.

Obsah a cíl Programu

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jednu ze
základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako
součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a
cyklotras na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako
součást péče o zdraví, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních
prostředků výhradně na realizaci těchto projektů investičního a neinvestičního
charakteru (uznatelné výdaje projektu):
3.1 Výstavba,
infrastruktura

rekonstrukce,

opravy

cyklostezek

a

související

doplňková

a)

plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek (spolufinancování všech druhů
povrchů - např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný apod.),

b)

realizace nových povrchů cyklostezek – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné,
dlážděné, betonové, asfaltové apod.),

c)

realizace nových povrchů cyklostezek – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové,
pískové, mlatové, apod.),

d)

výstavba nových cyklostezek,

e)

budování doprovodné infrastruktury cyklostezek (informační tabule, odpočívadla
přístřešky, odstavná zařízení pro kola, osvětlení cyklostezek, apod.) na nových i na
stávajících vyznačených trasách,
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f)

budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje
(systém ČD bike),

g)

realizace nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných
cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační
hráze apod.)

h)

budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí
významné ohrožení bezpečnosti cyklistů.

i)

Materiály a tloušťky jednotlivých vrstev krytu a podkladních a ochranných vrstev je
nutné volit dle Katalogu vozovek z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních
komunikací. V souladu s čl. 3.1. písm. a) – d) Pravidel Programu budou podporovány
cyklostezky v šířce maximálně 3 m.

3.2. Značení cyklotras a cyklostezek
a) osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění,
b) obnova a optimalizace stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů
v souladu s metodikou JMK (viz Příloha č. 2 - Metodika optimalizace směrového
značení cyklistických tras Jihomoravského kraje)
c) realizace ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích
I., II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich
realizaci včetně doprovodného značení

3.3. Projektová dokumentace
a) k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu cyklostezky případně stavebního objektu
podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.),
b) k obnově nebo optimalizaci značení cyklotras a cyklostezek na krajských, národních
nebo mezinárodních koridorech.
Projektová dokumentace bude proplacena za podmínky, že na jejím základě bude
zrealizován projekt dle čl. 3.1 nebo čl. 3.2 Pravidel Programu. Na zpracování samostatné
projektové dokumentace nebude dotace z Programu poskytnuta.

3.4. Další podmínky podpory:
a)

Technické parametry - ceny cyklostezky na m² v místě a čase obvyklé, (bez
inženýrských objektů) včetně obrubníků, dopravního značení.

b)

Koncepční - provázanost tras, podporované trasy v souladu se schváleným
Programem rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem
s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji:
- dálkové cyklistické trasy (mezinárodní a národní cyklokoridory, síť EuroVelo),
- krajské cyklokoridory v JMK,
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- podpora realizace cyklostezek obec-město, město-město s prokazatelnou
dojížďkou za prací nebo školy do významných center
- podpora realizace (výstavba, rekonstrukce) úseků cyklostezek pro rozvoj
cestovního ruchu v území kraje, kde na základě provedené analýzy potřeb
žadatelem bude prokázaný účel, doložena potřeba místních podnikatelů
působících v cestovním ruchu a provázanost obousměrného propojení na
současnou síť místních cyklotras.
c)

Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje na mezinárodním nebo
krajském koridoru nebo na jejich přímém napojení (na všechny stávající označené), a
musí splňovat základní zásady navrhování sítě cyklistických tras (viz Příloha č. 3 –
Podporované trasy).

d)

Dotaci lze použít na úhradu výdajů při využití stávajících cest pro potřeby cyklistů
(drážní stezky, podpora vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků, lesních a
zemědělských cest).

e)

Dotaci nelze použít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras, které vedou po
silnicích I., II., III. třídy a tam, kde žadatel sleduje účelově pouze výstavbu nebo
rekonstrukci místní komunikace (posouzení bude provedeno na základě místního
šetření).

4.

Účel a výše podpory, pravidla pro poskytnutí podpory

4.1. Celková výše finančních prostředků určených pro realizaci Programu z rozpočtu
Jihomoravského kraje činí 13.000.000,- Kč.
4.2. Na realizaci akce musí být v kalendářním roce zajištěno podílové financování
z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací
bylo finančně kryto 100 % výdajů akce v příslušném roce.
4.3. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích u projektů, u kterých
příjemce doloží uzavřenou smlouvu nebo rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku dle Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2016 z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), z
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, fondů EU, nebo jiných (cizích)
finančních prostředků v min. výši 50 %, činí max. 50 % ze zbytkové částky (tzn. max.
25 % celkových uznatelných výdajů – příklad je uvedený v Příloze č. 5). Žadatel je
oprávněn podat žádost o poskytnutí dotace v maximální výši 25 % celkových
uznatelných výdajů.
4.4. Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které
příjemce bude spolufinancovat pouze ze svých vlastních zdrojů v min. výši 40 %, tj.
na které se nevztahuje čl. 4.3. Pravidel Programu, max. 60 % celkových uznatelných
výdajů projektu (příklad je uvedený v Příloze č. 5). Žadatel je oprávněn podat žádost
o poskytnutí dotace v maximální výši 60 % celkových uznatelných výdajů.
4.5. V případě, že žadatel bude spolufinancovat projekt současně z cizích zdrojů dle čl.
4.3. a zároveň z vlastních zdrojů dle čl. 4.4., použije se čl. 4.3. Pravidel Programu.
4.6. Žadatel je povinen prokázat spolufinancování podílu z cizích zdrojů dle čl. 4.3.
Pravidel Programu nebo spolufinancování ze svých vlastních zdrojů dle čl. 4.4.
Pravidel Programu formou uzavřené smlouvy s poskytovatelem dotace nebo
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doložením rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku (v případě čl. 4.3. Pravidel
Programu) a formou čestného prohlášení (vždy v případě čl. 4.4. Pravidel Programu).
4.7. Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout až 2.000.000,- Kč
s výjimkou případů, kdy je podpora poskytována na realizaci projektu dle čl. 3.2. nebo
čl. 3.3. Pravidel Programu.
4.8. Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout až 300.000,- Kč
v případě, kdy je podpora poskytována na realizaci projektu dle čl. 3.2. Pravidel
Programu, za podmínky zachování míry spolufinancování.
4.9. Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout až 300.000,- Kč
v případě, kdy je podpora poskytována na realizaci projektu dle čl. 3.3. Pravidel
Programu, za podmínky zachování míry spolufinancování. Současně maximální výše
výdajů na projektovou dokumentaci může činit 10 % výdajů na realizaci projektu dle
čl. 3.1 nebo čl. 3.2 Pravidel Programu. Projektová dokumentace bude proplacena za
podmínky, že na jejím základě bude zrealizován projekt dle čl. 3.1. nebo čl. 3.2.
Pravidel Programu. Na zpracování samostatné projektové dokumentace nebude
dotace z Programu poskytnuta.
4.10. Dotace má investiční nebo neinvestiční charakter.
4.11. Dotace není slučitelná s podporou z jiných dotačních programů Jihomoravského
kraje. Vlastní podíl spolufinancování žadatele nelze nahradit z jiného dotačního
programu, grantu nebo z jiné dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.
4.12. Dotace slouží k úhradě oprávněných výdajů, které musí být vynaloženy v souladu
s podmínkami a zaměřením Programu. Musí být skutečně vynaloženy, zachyceny
v účetnictví příjemce na účetních dokladech, dále musí být identifikovatelné,
ověřitelné a podložené prvotními doklady a výpisy z bankovních účtů. Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití dotace uvedením – „hrazeno z dotace DP RC JMK 2016 ve
výši. …Kč na základě smlouvy č. ……….“.
4.13. Náklady na projekt mohou vzniknout nejdříve 01. 01. 2016 a musí být vynaloženy
v souladu s podmínkami a zaměřením Programu.
4.14. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující platby: pojistné, pokuty, správní a místní
poplatky, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení,
poplatky z prodlení, poštovné, poplatky za občerstvení, cestovní náhrady, mzdové
náklady osob majících se žadatelem, popř. s jeho členským subjektem uzavřený
trvalý pracovní poměr, DPH (pokud je příjemce dotace plátce DPH a uplatňuje jeho
odpočet), náklady na výkup pozemků, vynětí ze ZPF, další neuvedené náklady, které
přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu.
4.15. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.
4.16. Příjemce je oprávněn provádět změny projektu jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku ke
smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna.
Bez písemného souhlasu poskytovatele je možné u uznatelných výdajů měnit pouze
výši jednotlivých položek rozpočtu maximálně do výše 30 % celkového rozpočtu
a měnit počet či množství v jednotlivých položkách, pokud nedojde ke změně poměru
mezi investiční a neinvestiční částí dotace v porovnání se souhrnem
předpokládaných uznatelných výdajů projektu (základem pro stanovení výše dotace),
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přičemž příjemce vrátí alikvótní část z dotace za podmínek uvedených ve Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu: Podpora
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016.

Cílová skupina – příjemci podpory

5.

Program je určen pro následující subjekty:
a)
b)
c)

-

obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje,
mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž převážná část území se nachází
v Jihomoravském kraji,
jiné právnické osoby
se sídlem na území Jihomoravského kraje, s výjimkou případů, kdy má být
podpořen projekt, jehož součástí je realizace aktivity uvedená v čl. 3.1. písm. f)
Pravidel Programu, které splňují všechny uvedené podmínky Programu a:
byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,
mají ve vlastnictví, v dlouhodobém pronájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke
komunikaci definované v čl. 1.9. nebo k zařízení definovanému v čl. 3 Pravidel
Programu.

6. Pravidla pro předkládání žádostí
6.1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost o dotaci musí být vyplněna
elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Jihomoravského
kraje (www.kr-jihomoravsky.cz/ Granty a dotace/ Dotační portál Krajského úřadu
Jihomoravského kraje/ regionální rozvoj).
Po vyplnění formuláře na internetových stránkách Jihomoravského kraje žadatel
žádost o dotaci ve stanovené lhůtě nejdříve odešle na server JMK, následně pak:
formulář se získaným kódem (totožným s elektronickou žádostí) a potvrzením o
odeslání dat na server JMK vytiskne. Formulář žádosti podepsaný statutárním
zástupcem žadatele včetně všech požadovaných příloh dotačního programu ve
stanovené lhůtě odešle nebo předá v 1 originále osobně poskytovateli
administrátorovi nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na
adresu:
Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Jihomoravský kraj nehradí
předložením žádosti.

žadatelům

náklady spojené

s vypracováním

a

6.2. Lhůta pro podávání žádostí je průběžná a je vyhlášena od 15. 02. 2016 od 8:00
hod do 05. 08. 2016 do 14.00 hod. pro tři kola výzev. V tomto období mohou
oprávnění žadatelé předkládat své žádosti a to vždy:
- v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00,
- v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00,
- v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daného kola výzvy:
- 1. kolo: termín ukončení 29. 02. 2016 v 16:00,
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- 2. kolo: termín ukončení 02. 05. 2016 v 16:00,
- 3. kolo: termín ukončení 05. 08. 2016 ve 14:00.
Žádost o poskytnutí dotace musí být podána v požadované formě (elektronické i
písemné) dle čl. 6.1.
Žádosti doručené po termínu 05. 08. 2016 do 14.00 hod. předloží administrátor
řídícímu orgánu s doporučením, aby poskytnutí dotace nebylo schváleno vč.
odůvodnění.
6.3. Žádost musí obsahovat:
- název a popis jednotlivých aktivit projektu,
- celkové předpokládané výdaje v projektu (v Kč), celkovou výši požadované
dotace (v Kč a %) a údaj o tom, že se jedná o neinvestiční/ investiční dotaci,
- předpokládaný rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit,
- datum podpisu a podpis žadatele, resp. osoby oprávněné jednat za žadatele
nebo jeho jménem
- doklad/y prokazující spolufinancování projektu z vlastních nebo cizích zdrojů dle
čl. 4.6. Pravidel Programu.
Osobou oprávněnou jednat za žadatele musí být podepsaná čestná prohlášení,
která jsou uvedená v žádosti:
- čestné prohlášení žadatele o zajištění finančního podílu na spolufinancování
uznatelných výdajů projektu dle čl. 4 Pravidel Programu,
- čestné prohlášení žadatele, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého
z jejích členských států, dále zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujících
finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU,
- čestné prohlášení žadatele, že se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu, ani tento
návrh sám nepodal, ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří
let před podáním žádosti o dotaci,
- čestné prohlášení žadatele, že se nenachází v procesu zrušení bez právního
nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani
není v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení
obchodní společnosti),
- čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen
zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu
podnikání a/nebo související s projektem, na který má být poskytována dotace,
- čestné prohlášení žadatele, že vůči jeho majetku není navrhováno ani vedeno
řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna
exekuce,
- čestné prohlášení žadatele, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném
odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem
podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo
pro trestní čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a
deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti
s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel
právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem
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zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace
(této) smlouvy o poskytnutí dotace.
K žádosti musí žadatel doložit následující přílohy v prosté kopii:
- doklad prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu ze
živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů nebo jiné zákonem
stanovené evidence) příp. jiného dokladu o právní osobnosti žadatele (platné
stanovy, statut apod.),
- doklad o oprávněnosti osoby jednat za žadatele (např. prostá kopie jmenovací
listiny, zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty, zápisu
ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán, plná moc apod.), pokud si
vyhlašovatel tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle
zvláštních právních předpisů,
- doklad o vedení bankovního účtu, na který bude dotace ze strany poskytovatele
převedena (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, potvrzení banky o
zřízení běžného účtu),
- doklad prokazující registraci k DPH a skutečnost, zda žadatel má nebo nemá
nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH,
- popis přesné lokalizace trasy definované v čl. 1.9. Pravidel Programu s uvedením
její délky a šířky v metrech a výměry povrchu vč. mapky se zakreslenými úseky
trasy definovanými v čl. 1.9. Pravidel Programu (vč. seznamu dotčených pozemků
pro projekty dle čl. 3.1. a 3.2. Pravidel Programu),
- doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavební záměr (např. smlouva o pronájmu, výpis z Katastru nemovitostí)
- zjednodušená projektová dokumentace nebo situační plán obsahující technické
parametry projektu (pro projekty dle čl. 3.1. a 3.2. Pravidel Programu),
- doklady dle zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (doklad, kterým bude stavba
povolena – pravomocné stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora,
veřejnoprávní smlouva, apod.).
- vyplněné a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení (dle Přílohy č. 7
Pravidel programu)
6.4. Žádost o poskytnutí finanční podpory musí být podepsána osobou oprávněnou
jednat za žadatele.
6.5. Žadatel může podat v rámci tohoto Programu jen jednu žádost.

7. Kritéria pro hodnocení žádostí
A/ Kritéria pro posouzení žádostí, tj. posouzení splnění formálních náležitostí žádosti:
- předložení žádostí v souladu s Pravidly Programu,
- úplnost žádostí,
- doručení žádostí v termínu stanoveném Pravidly Programu v čl. 6.2. Pravidel
Programu.
B/ Kritéria pro věcné hodnocení žádostí:
a) soulad s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 (dle čl. 2. těchto
Pravidel Programu) a Programem rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním
kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji,
b) soulad projektu s platnou koncepcí dálkových a krajských koridorů procházejících
Jihomoravským krajem nebo splnění podmínky dojížďky za prací a do školy (viz
Příloha č. 3 – Podporované trasy),
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c) splnění technických parametrů (viz Katalog vozovek z TP 170 – Navrhování vozovek
pozemních komunikací),
d) logická provázanost projektu (vedení cyklostezky a cyklotrasy, budování související
doplňkové infrastruktury) na současně existující cyklostezky a cyklotrasy ležící na
dálkových a krajských koridorech procházejících Jihomoravským krajem.
Žádosti o dotace budou hodnoceny podle uvedených kritérií pro věcné hodnocení, podle
pořadí došlých žádostí.
8. Registrace žádostí o dotace a následné postupy
8.1.

Administrátor shromáždí přijaté žádosti a provede posouzení splnění formálních
náležitostí žádostí (dle čl. 7A Pravidel Programu) a jejich soulad s podmínkami
Programu. Administrátor má právo vyzvat žadatele k doplnění žádosti a jejich příloh.

8.2.

Administrátor provede hodnocení žádostí o dotace podle kritérií uvedených v čl. 7B
Pravidel Programu. Hodnoceny budou žádosti splňující formální náležitosti a soulad
s podmínkami Programu. Žádosti, které nesplňují podmínky Programu nebo nejsou
doručeny řádně (předepsaným způsobem) a včas, předloží administrátor řídícímu
orgánu s doporučením, aby poskytnutí dotace nebylo schváleno vč. odůvodnění.

8.3.

Na základě výsledků posouzení a hodnocení administrátor připraví materiál, jenž
bude předložen řídícímu orgánu. Materiál bude obsahovat seznam žádostí
doporučených k poskytnutí dotace včetně doporučené výše dotací pro jednotlivé
žádosti a žádostí nedoporučených k poskytnutí dotace včetně odůvodnění.

8.4.

Administrátor seznámí žadatele s výsledkem dotačního řízení, a to zveřejněním
na internetových stránkách Jihomoravského kraje a dále sdělením bez zbytečného
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
V případě nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace, administrátor vyrozumí žadatele o
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace ve formě sdělení po rozhodnutí řídícího
orgánu administrátor dotace.
V případě částečného nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace administrátor
nesděluje žadateli, že došlo ke snížení požadované výše dotace ze strany
poskytovatele. Rozhodl-li poskytovatel dotace o částce nižší než žadatel požadoval,
žádosti bylo vyhověno, byť byla poskytnutá částka nižší

8.5.

Administrátor vyzve žadatele, jejichž žádosti byly schváleny, k podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu: „Podpora
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“ (dále jen
„Smlouva“)

8.6.

Žádosti předložené k financování v souladu s tímto Programem se zakládají u
administrátora, žadatelům se nevracejí.

8.7.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje bude podpora uvolněna bezhotovostním převodem na účet
příjemce.

9. Práva a povinnosti příjemce
9.1.

Příjemce je oprávněn čerpat podporu v závislosti na podmínkách doložených
v projektu, maximálně do 31. 12. 2017.
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9.2.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

9.3.

Příjemce je povinen předložit závěrečnou zprávu obsahující finanční vypořádání
dotace nejpozději do 31. 01. 2018.

9.4.

Příjemce, který použije finanční podporu v rozporu s uzavřenou smlouvou, je povinen
finanční podporu nebo její část použitou v rozporu s uzavřenou smlouvou vrátit zpět
na účet Jihomoravského kraje.

9.5.

Příjemce musí při realizaci projektu postupovat v souladu s příslušnými zákony a
jinými obecně závaznými předpisy.

10. Ostatní ustanovení
10.1. Podmínky Programu budou vyhlášeny Jihomoravským krajem vyvěšením oznámení
na úřední desce umístěné v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3, Brno a dále na internetových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz – Dotační portál.
10.2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
10.3. Informace, které se týkají Programu, poskytne v průběhu lhůty pro podávání žádostí
odbor regionálního rozvoje. Kontaktními osobami jsou Ing. Pavel Fišer, tel.
541 651 348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz nebo Ing. Hana Bukatovičová,
tel. 541 651 331, e-mail: bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz a Ing. Jaroslav
Keprt, tel. 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
10.4. Přílohy tohoto dotačního programu tvoří:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Směrové značení
Metodika optimalizace směrového značení cyklistických tras Jihomoravského kraje
Podporované trasy
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu
„Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce
2016“
Příklad výpočtu dotace
Výkaz práce
Čestné prohlášení
Vzor žádosti

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Tento dotační program byl schválen na 130. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 13.1.
2016 usnesením č. 8559/16/R129/16/R.
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