
   
 

 

AVÍZO VÝZVY 

Název výzvy 1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I 

*POZOR: Jedná se pouze o avízo výzvy, informace se od skutečně vyhlášené výzvy mohou lišit 

Příjemci:  
Obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo DSO 

Cílová skupina: Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy. 

Výše podpory: 95 % 

Předpokládané min. celkové způsobilé výdaje 50 000,00 Kč 

Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 1 578 000,00 Kč 

- ex-post financování 

Podání žádosti:  
Předpokládaný termín: 15.8.2017 (11:00) až 17.10.2017 (12:00) 
Elektronicky na: https://mseu.mssf.cz 

Typy podporovaných projektů:  
- Zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení 

komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). 
- Cyklodoprava (Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.). 

o Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je 
vyloučena automobilová doprava. 

o Výstavba cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo 
víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, 
odpočívadel a dopravního značení. 

o Výsadba zeleně, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. 
Předpokládané podporované aktivity: 
Bezpečnost dopravy  

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, 

železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na 
bezbariérové komunikace pro pěší 

- Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy  

Cyklodoprava 

- Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s 
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

- Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

- Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě 
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a 
jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami   

Přílohy k žádosti (minimální výčet): 
1. Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu 
2. Zadávací a výběrová řízení 
3. Doklady o právní subjektivitě – výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku 
4. Výpis z rejstříku trestů 
5. Studie proveditelnosti 
6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility  
7. ČP o skutečném majiteli (obce a DSO nedokládají) 
8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
9. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
11. Položkový rozpočet stavby 
12. Doklady k výkupu nemovitostí 
13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 



   
 

 

14. Smlouva o spolupráci – v případě, že je projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí – vzor bude 
součástí výzvy 

* Bližší informace o jednotlivých přílohách k žádosti naleznete ve Specifických pravidlech výzvy č. 53 IROP, kap. Povinné přílohy k 

žádosti (Bezpečnost dopravy - kapitola 3.4.3, Cyklodoprava - kapitola 3.5.3) 

Kritéria pro hodnocení projektů: 
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení budou zveřejněny spolu s výzvou. Kritéria závěrečného 
ověření způsobilosti, které bude provádět CRR, se nacházejí ve Specifických pravidlech výzvy č. 53 ve znění platném ke dni vyhlášení 
této výzvy (kapitola 5.2). 
Specifická pravidla pro žadatele: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7983cc5d-1452-4885-9851-

f38362fb6cf0/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_final.pdf?ext=.pdf 

 


