
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 

Kritéria přijatelnosti: 
• Projekt je realizován na prioritní regionální silniční síti 

• Projekt je zařazen do regionálního akčního plánu 

 

 



Stav čerpání 

výzvy č. 1 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.1 

Podpořené projekty z Jihomoravského kraje: 

• II/422 Podivín–Lednice,  
– celkové výdaje – 93 mil. Kč 

• II/373, III/37367 Březina průtah 
– celkové výdaje – 68 mil. Kč 

 

Následující kontinuální výzva: březen 2017–prosinec 
2018 

Výzva pro ITI: srpen 2016–říjen 2022 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Uzavřené výzvy: 

• Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy 

• Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

• Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu 

 

Otevřené výzvy:  

• Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů 
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PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Plánované výzvy: 

Výzva č. 52: Dopravní obslužnost (ITI) 

• Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

• Telematika. 

• Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury 

• Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících 
záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou 
hromadnou dopravu 

• Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících 
alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení 
trakčních vozidel městské dopravy 

 

Vyhlášení výzvy: srpen 2016 

Příjem žádostí: do prosince 2017 

Alokace: 1 788 mil. Kč 



PRIORITNÍ OSA 1, SC 1.2: 

Plánované výzvy: 

Výzva č. 68: Podpora bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy II. 

 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací 
pro pěší včetně souvisejících bezpečnostních prvků;  

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací 
pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury 

 

Vyhlášení výzvy: prosinec 2016 

Příjem žádostí: do dubna 2017 

Alokace: 788 mil. Kč 



Děkuji za pozornost 


