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Integrovaný regionální operační program 
PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.1: 

– Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných 
úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T 

Kontinuální výzva č. 1: ukončení sběru žádostí 31. 
března 2017 (nebo dříve) 
– Kritéria přijatelnosti: 

• Projekt je realizován na prioritní regionální silniční síti 

• Projekt je zařazen do regionálního akčního plánu  

Následující kontinuální výzva: listopad 2016–prosinec 
2018 

Výzva pro ITI: březen 2016–červen 2023 

 

 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 
– Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

– Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury 

Kritéria přijatelnosti: 
– Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 

Bezpečnost: průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo 
místní komunikaci je vyšší než 500 vozidel/den 

Výstavba cyklo: – svádí cyklisty z komunikace s provozem vyšším než 3000 
vozidel/den, 

– nebo zajišťuje obsluhu jedné či více obcí s min. 500 pracovními místy, 

– nebo zajišťuje obsluhu jedné či více obcí s min. 4000 obyvateli, 

– nebo se přímo napojuje na liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se 
kterou dohromady zajišťují obsluhu jedné či více obcí s min. 750 obsazenými 
pracovními místy, 

– nebo se přímo napojuje na liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se 
kterou dohromady zajišťují obsluhu jedné či více obcí s min. 6000 obyvateli. 

Výzva: příjem žádostí do 29. dubna 2016 

 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

• nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění 
dopravní obslužnosti využívajících 
– alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu 

EURO 6,  

– alternativní palivo elektřinu nebo vodík,  

• nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy 
(tramvají nebo trolejbusů) 

• kombinace výše uvedených aktivit.  

Výše výdajů: 5–200 mil. Kč 

Příjem žádostí do 29. července 2016 

 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu 

• zavedení nebo modernizace  
– systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné 

dopravy,  

– informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 
a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné 
dopravy,  

– odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné 
dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech 
veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech,  

– zavedení jednotné informační služby/jednotného elektronického 
jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v 
přepravě cestujících,  

• Výzva: příjem žádostí do 30. června 2016 

 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2 

Výstavba a modernizace přestupních 

terminálů 

• Vyhlášení výzvy plánováno na březen 2016, 

příjem žádostí plánován do září 2016 

 

 



 

 

Děkuji za pozornost 
 

www.dotaceeu.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 

www.rskjmk.cz 


