Základní informace
k Pravidlům pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021 (dále jen „Pravidla“)

Výše příspěvku pro rok 2021 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce,
případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o
délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2021 byl nově stanoven
na 1. února 2021.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám.
Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním
Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:


Žádost lze podat třemi způsoby:
o elektronicky prostřednictvím datové schránky veškeré dokumenty dle
článku 7.1 Pravidel kromě projektové dokumentace a video-prezentace, tyto je
možno předat osobně na podatelnu SFDI nebo zaslat doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
o osobně na podatelnu SFDI (v listinné podobě pouze projektová dokumentace,
ostatní dokumenty na datovém nosiči dle článku 7.1 Pravidel), nebo
o zasláním doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v
listinné podobě pouze projektová dokumentace, ostatní dokumenty na datovém
nosiči dle článku 7.1 Pravidel).



Upozorňujeme, že v případě podání žádosti ve fyzické podobě, nahraje žadatel na
přiložený datový nosič Žádost a Čestná prohlášení podepsané kvalifikovaným
elektronickým podpisem a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
nebo uznávaným elektronickým podpisem (dle typu žadatele);



V návaznosti na změnu způsobu financování příspěvků schválenou Výborem SFDI v
dubnu letošního roku budou moci oprávnění žadatelé předkládat žádosti o příspěvek
nejpozději dne 1. února 2021. Přibližně do poloviny roku 2021 budou tyto žádosti
posouzeny a budou předloženy Výboru SFDI ke schválení;



Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných
nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po
schválení příspěvku na akci Výborem SFDI;



Dále byly provedeny dílčí změny spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé
pojmy, zejména v příkladech neuznatelných nákladů, specifikovány uznatelné náklady
pro cyklopruhy, doplněna vyjádření dotčených orgánů;

