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Poznámka: \
Subjekt (IČO: 71180311), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benesova.p, datum ověření: 13.09.2018 13:54:44):

Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory - "Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark", ID 
002700.0001

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 200000.00, Datum Od: 1.7.2018, Datum do: 31.7.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 002143, ORJ: 
0000009000, ORG: POL: 5329 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, pňp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě § 10a zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů

ID 002700.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu oprávněn: 
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen ,,kraj“)

a

Mikroregion Telčsko
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „příjemce")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtman Kraje Vysočina
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana
70890749
Sberbank CZ, a.s
4050004999/6800

nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč 
Mgr. Romanem Fabešem, předsedou 
71180311
Československá obchodní banka, a.s 
211120061/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní 
geopark" blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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Cl. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší, výše dotace se úměrně sníží.

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4) Souběh dotace z několika dotačních titulů kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů 
na akcí.

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

6) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1).

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce nejpozději do
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 6. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozdějí do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.
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4) Neuznatelné náklady akce jsou:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) penále, pokuty,
e) náhrady škod a manka,
f) náklady na právní spory,
g) dotace a dary.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem,
b) nákupy materiálu,
c) nákup služeb,
d) ostatní nákupy - pouze cestovné spojené s realizací projektu,
e) odměny za užití duševního vlastnictví

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb,, o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002700.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně., 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže

Stránka 3 z 10



trní vy

uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 12. 2018.) Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit kraji do 31. 7. 2019 finanční vypořádání dotace ve formě závěrečné 
zprávy, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě a její doložení,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů ve výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část dotace, případně

celou částku dotace v případě, že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm.
k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15- ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm.) i).

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akcí uvést fakt, 
že akce byla podpořena krajem.
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2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy:

a) logotyp Kraje Vysočina umístěný na - pozvánkách, plakátech a programech 
souvisejících s akcí, osvětových materiálech a propagačních předmětech

b) verbální prezentace kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce,

c) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech realizace akce,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s realizací akce.

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

1) U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností příjemce

1) V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejněním v Informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv.

2) Kontaktní osobou kraje oprávněnou a povinnou poskytovat příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Pavla Benešová, tel: 564 602 587, e- 
mail: benesova.p@kr-vysocina.cz.

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kraj 
a druhé pro příjemce.

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
13. 6. 2018.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 4. 9. 2018 
usnesením 1593/24/2018/RK.

1 2. 09. 2018
V Telči dne.................

za příjemce
Mgr. Roman Fabeš 

předseda DSO

V Jihljaýě dne

za kraj
Mgr. Pavel Pacal

náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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Příloha č. 1

Geopark Vysočina
Žádost o poskytnutí dotace

KUJIP01AI7RZ

Projektový záměr

Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark

Nositel projektu

Mikroregion Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč 
IČO 711 80 311
tel.: 567 223 235, e-mail: email@qeoparkvvsocina.cz
Zastoupen: Mgr. Roman Fabeš, předseda DSO, ředitel Geoparku Vysočina, 
Roman.Fabes@telc.eu. 537 112 411, 725 101 002
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Fučíková, MA, KFucikova@seznam.cz. 608 826 775

!®SS«očínáTí

1) Zdůvodnění žádosti a kontext projektu
V současné době se v České republice nachází 9 národních geoparku. Jedná 
se o území cenná z pohledu živé i neživé přírody ve vazbě na historii a kulturu dané 
oblasti. Smyslem geoparku je podpořit udržitelný rozvoj území a cestovního ruchu 
cestou propojováni přírodních, kulturních a historických souvislosti, a to především 
v lokalitách, kde dosud k masivnějšímu rozvoji turismu nedošlo,
Geopark Vysočina se stal v lednu roku 2017 osmým národním geoparkem v České 
republice. Zahrnuje území o rozloze 204,86 km2, které se nachází severně a západně 
od města Telč a zasahuje do správních obvodů ORP Telč, Pelhřimov a Jihlava.
V rámci celé České republiky je Geopark Vysočina jedinečný svou mnohasetletou 
kamenickou tradicí těžby a zpracování žuly, krásnou přírodou, čistým ovzduším 
a přítomností ojedinělých biotopů, skalních scenérií a rašelinišť. Nelze opomenout 
ani město Telč s bohatou kulturní a historickou tradicí.

Na území Geoparku Vysočina se nachází řada významných geolokalit, turistických 
a naučných stezek, přírodních či historických památek a koná se zde též množství 
kulturních akci či exkurzí určených pro širokou veřejnost. I< dalším současným 
aktivitám patří pořádání populárně naučných soutěží, akcí pro děti i širokou veřejnost, 
účast na veletrzích, konferencích či aktivní účast v Síti národních geoparkú ČR.

Koncept geoparku a s nimi souvisejícího cestovního ruchu (tzv. geoturismu) svými 
principy podporuje hospodářský růst a přispívá k vyváženému rozvoji dotčeného 
území. Intenzivní cestovní ruch s sebou však může nést i negativní dopady, z nichž 
konkrétně v rámci území Geoparku Vysočiny lze v současné době pozorovat např. 
místní a časovou sezónnost či neudržitelnou masovou turistiku v Telči. Proto je třeba 
další rozvoj a směřování Geoparku Vysočina uchopit komplexním způsobem a zacílit 
budoucí rozvojové aktivity se snahou o stabilitu, dlouhodobou udržitelnost 
a předcházení nežádoucím jevům, které vedou ke snižování kvality života místních 
obyvatel.

2) Popis a cíle projektu

V kontextu výše uvedeného si předkládaný projekt klade za cil nastavit konkrétní 
opatřeni pro komplexní rozvoj Geoparku Vysočina, jak z pohledu nových nástrojů 
a produktů v oblasti udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, tak ve vazbě
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na intenzivnější zapojení geoparku do spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy 
a výzkumu.

Záměrem žadatele je zvýšení povědomí o Geoparku Vysočina, jeho prestiže 
v celorepublikovém i mezinárodním kontextu a atraktivity pro turisty a návštěvníky 
z Vysočiny i jiných regionů. Jako člen Sítě národních geoparku České republiky 
je jeho cílem stát se konkurenceschopným aktivně se rozvíjejícím článkem, 
jež se bude moci měřit s ostatními fungujícími národními geoparky. Žadatel současně 
usiluje o prohloubeni spolupráce s obcemi, místními podnikateli a dalšími partnery 
v území či o navázání nových partnerství s geoparky v zahraničí, s výhledem přípravy 
a realizace společných projektů.

Globálním cílem je, v souladu s konceptem geoparků, budovat a posilovat vztah 
nejen návštěvníků, ale i místních obyvatel k území a krajině jako celku a přispívat 
tak ke zvyšováni kvality života obyvatel na území Geoparku Vysočina.

3) Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu budou zaměřeny na tvorbu nových nástrojů a produktů 
v následujících tematických oblastech:

• Oblast vědy a výzkumu - navázání či prohloubení spolupráce 
s institucemi výzkumné a akademické sféry, mapování nových geologických 
lokalit, příprava a realizace společných projektů v oblasti zejména živé 
a neživé přírody (např. spolupráce s regionálními pobočkami ústavů Akademie 
věd ČR, Centrem excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, 
Muzeem Vysočiny Jihlava, Českou geologickou službou, ostatními národními 
geoparky v rámci Sítě národních geoparků ČR, vysokými školami a dalšími, 
příprava univerzity třetího věku ve spolupráci s Univerzitním centrem Telč, 
příprava společného výzkumného projektu do programu Regionální 
spolupráce krajů a Akademie věd ČR s výhledem předložení žádosti v říjnu 
2018)

• Oblast rozvoje udržitelného cestovního ruchu - příprava nových produktů 
či balíčků služeb s nabídkami pro turisty a návštěvníky ve vazbě na přírodní 
atraktivity geoparku, vč. jejich propojování s potenciálem tradic, zvyků, 
kulturních a historických událostí (např. nové turistické a prohlidkové trasy, 
obnova stávajících naučných stezek, tvorba nových naučných stezek (Žulová 
naučná stezka u zatopeného lomu u Mrákotlna, naučná stezka zaměřená 
na archeologii v lokalitě Šlamberk, městská stezka urbální geologie aj.), 
revitalizace geopexpozice u Roštejnské obory a Muzea kamenictví 
v Mrákotíně, tvorba turistické karty, propagačních materiálů, informačních 
tabulí, mapové aplikace či turistické mapy území, zatraktivněni a aktualizace 
webových stránek, spolupráce s turistickými informačními centry v území, 
prezentace území jako celku včetně propagace drobných podnikatelů a jiných 
subjektů v cestovním ruchu, vytvořeni tradičního gurrnánského produktu 
geoparku - tzv. geofood aj.)

• Oblast vzdělávání, propagace a environmentální osvěty - příprava nových 
produktů, balíčků služeb se zaměřením na osvětu nejen mládeže, ale i širší 
veřejností populárně naučnou formou; s vizi využití mj. k rozvoji spolupráce se 
školami a školskými zařízeními na území geoparku i mimo něj jako doplněk 
výuky přírodovědných oborů, s cílem prohloubení zájmu žáků o tyto obory 
(např. příprava a realizace exkurzi, přednášek, programů a workshopů 
v přírodě, pro veřejnost i školy z regionu, příprava a realizace příměstských 
táborů pro děti či výtvarných soutěži s edukačním přesahem - Soutěž 
o nejlepši Land Art, spoluorganizace krajského kola geologické olympiády
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spolu s Muzeum Vysočiny v Jihlavě, spolupráce s jinými subjekty zaměřenými 
na environmentální vzdělávání ~ Chaloupky, o.p.s., Na Větvi, z. s., aktivní 
účast na konferencích, tvorba vzdělávacích listů, pracovních materiálů 
a zábavně-vzdělávacích hracích předmětů pro školy aj.)

4) Cílové skupiny
« turisté a návštěvníci z Kraje Vysočina i jiných regionů

o partneři ve veřejné a akademické sféře, ostatní spolupracující subjekty 
v území

o školy a školská zařízení v dotčeném území i mimo ně

a široká veřejnost

5} Vazba na strategické dokumenty Kraje Vysočina
Předkládaný záměr je v souladu s relevantními strategickými a koncepčními 
dokumenty Kraje Vysočina, zejména:

• Program rozvoje Kraje Vysočina - vazba na.

o prioritní oblast 1 „Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost", 
(opatření 1.1 Věda, výzkum a inovace, opatření 1.3 Regionální 
školství)

o prioritní oblast 5 „Atraktivní kulturní a historické dědictví a cestovní 
ruch" (opatřeni 5.2 Služby v cestovním ruchu)

o částečně též prioritní oblast 4 „Zdravé životni prostředí a udržitelný 
venkov” (opatření 4.1 Obnova a rozvoj venkovského prostoru, opatřeni 
4.4 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny)

» Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025 - 
vazba na prioritní oblast A „Rozvoj a zkvalitněni nabídky cestovního ruchu 
v souladu s principy udržitelností" (opatření A.2 Rozvoj a zkvalitnění atraktivit 
cestovního ruchu/turislických cílů a opatřeni A.3 Podpora informovaností 
turistů/návštěvníků)

» Regionální inovační strategie Kraje Vysočina na období 2013 - 2020 - vazba 
na prioritní oblast A „Inovační infrastruktura a transfer technologií", prioritní 
oblast B „Lidské zdroje a PR inovačních aktivit”

6) Doba realizace projektu
Červenec 2018 - Červen 2019

7) Požadovaná výše dotace 

200 000 Kč

Způsobilé výdaje: osobní náklady, cestovní náhrady, nákup služeb nezbytných 
pro kvalitní realizaci aktivit (grafické práce, tiskové práce, lektoři, odbornici atd.), 
mapové podklady, kancelářské potřeby, učební pomůcky, propagační materiály, 
drobné ceny pro aktivity a soutěže s dětmi
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B) Seznam příloh
Příloha č. 1 - Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

*

i

V Telči dne 13. června 2018
Mgr. Roman Fabeš, předseda DSO, 

ředitel Geoparku Vysočina
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