
 

Projekt „Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“ je spolufinancován z programu 
podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011 v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckým krajem 

 

Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČO: 266 40 767 DIČ: CZ 266 40 767 
Tel: +420 491 451 116, fax: +420 491422 077 e-mail: info@centrumrozvoje.eu, www. centrumrozvoje.eu 

 
 

 
 

PŘEHLED DOTA ČNÍCH TITUL Ů 
využitelných pro realizaci a údržbu  

NAUČNÝCH  STEZEK 
 

Vypracováno v rámci projektu 
Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj  

venkovské turistiky 
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Dotační tituly na tvorbu nových a na péči o stávající  
naučné stezky 

 
Poskytovatel  
(administrátor)  
dotace 

Název dotační 
oblasti, titulu 

Možný žadatel 
(příjemce) 

Účel využití dotace Termín 
příjmu 
žádostí 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

Podpora NNO 
 
-Ochrana 
životního 
prostředí, 
udržitelný rozvoj 

NNO se sídlem 
v ČR (o.s., o.p.s., 
zájmové sdružení 
právnických 
osob, nadace a 
nadační fondy) 

Aktivity podporující 
udržitelný rozvoj, podpora 
místního rozvoje, zejména 
v obl. cestovního ruchu 

30. 9. 
2011 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova 
 
-Dotační titul č. 
2 – Podpora 
zapojení dětí a 
mládeže do 
komunitního 
života v obci 

Obce do 3000 
obyvatel nebo 
svazky obcí 

Výstupy převážně pro děti 
a mládež, na výběru a 
přípravě 
se děti a mládež musí 
podílet; rekonstrukce nebo 
vybudování zařízení pro 
volnočas.aktivity (např. 
naučné stezky) 

17. 2. 
2012 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

Podprogram 
Cestování 
dostupné všem 

Podnikatelé 1) 
Rekonstrukce/vybudování 
odpočívadel, center služeb 
pro turisty a hygienického 
zázemí podél naučných 
stezek vč. marketingu 
vytvořených produktů 
cestovního ruchu 
2) Zpřístupnění atraktivit 
cestovního ruchu 
nadregionálního a 
regionálního významu, 
případně ležících v 
blízkosti naučných stezek 
vč. marketingu 
vytvořených produktů 
3) Zavedení /zlepšení/ 
vytvoření navigačních a 
informačních systémů pro 
sluchově a zrakové 
postižené účastníky 
cest.ruchu a návštěvníky 
atraktivit včetně  
marketingu produktů 
cestovního ruchu 

17. 2. 
2012 
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Královéhradecký 
kraj 

Životní prostředí 
a zemědělství 
 
-
Environmentální 
výchova, 
vzdělávání, 
osvěta 

Obce KHK, 
právnické osoby, 
fyzické osoby 

V roce 2011: Podpora 
výukových programů, 
osvětových akcí…naučné 
a osvětové materiály, 
naučné stezky… 

1. 4. 
2011 
 
Únor – 
březen 
2012 

MAS Království 
– Jestřebí hory 

LEADER 
Vedlejší 
opatření: 
III.1.3.1. 
Rozhledny, pěší 
trasy, 
hippostezky a 
další tematické 
stezky 

Obce, svazky 
obcí, NNO, 
zájmová sdruž. 
právnických 
osob, PO a FO 
(zemědělci a 
podnikatelé v 
cestovním ruchu) 

Realizace na území MAS 
KJH 

2012 

MAS Krkonoše LEADER 
Podopatření 
III.1.3.1 
Rozhledny, pěší 
trasy, vinařské 
stezky, 
hippostezky a 
další tematické 
stezky 

Obec,  svazek 
obcí, NNO, 
zájmové sdruž. 
práv. osob, 
podnikatelé 
v zemědělství a 
v cestovním 
ruchu 

Vybudování tematických 
stezek mimo území lesů 
Na k.ú. vymezených obcí 

Asi 
duben – 
květen 
2012 

MAS Mezi Úpou 
a Metují 

LEADER Obce, svazky 
obcí, NNO, 
církve, zájmová 
sdružení 
právnických osob 

- Podpora vytváření 
podmínek pro 
volnočas.aktivity 
- Podpora zkvalitňování 
životního prostředí 
v obcích 
- Ochrana a obnova 
kulturního dědictví 
venkova 

? 2012 ? 

Nadace Via Místo, kde 
žijeme 

 Úprava veřejných 
prostranství se zapojením 
veřejnosti 

? 2012 ? 

Nadace Via Fond T-Mobile 
pro 
Královéhradecko 

Žadatel působí a 
projekt realizuje 
v Králové-
hradeckém kraji 

Téma v roce 2011 Zdravá 
planeta 

Vyhlášen
í     léto 
2012 

Nadace 
Partnerství  
(Strom života) 

Místo pod 
stromy  

o.s., o.p.s., obce, 
školy, 
příspěvkové org., 
církevní práv. 
osoby, sdružení a 
spolky obcí 

Grant do 198 tisíc Kč na 
úpravu veřejných 
prostranství, (výsadbu 
zeleně) se zapojením 
veřejnosti  

28. 2. 
2012 
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Euroregion 
Glacensis 

Fond 
mikroprojektů 

- s právní 
subjektivitou a 
sídlem na území 
okresů 
Hradec Králové, 
Jičín, Náchod, 
Trutnov, 
Rychnov nad 
Kněžnou, 
Pardubice, 
Chrudim, Ústí 
nad Orlicí, 
Svitavy, Šumperk 

zlepšení infrastruktury 
daného území, zejména z 
oblasti turistické 
vybavenosti 
s jednoznačným 
přeshraničním dopadem 

16. 3. 
2012 

 


