Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR pro OBCE

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI, CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY A CYKLOPRUHY
Příjem žádostí o dotaci: do 29. 1. 2021 a do 1. 2. 2021

A) ZVYŠOVÁNÍ BEZPČENOSTI, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHODNÍKŮ
- podél silnic I., II., a III. třídy nebo podél místních komunikací I., II. a III. třídy ležících na trase
odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou
intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel /24h (mimo MK IV. třídy, kde je umožněn smíšený provoz)
 výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné
dopravy podél autobusových zastávek
 výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
 výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů





-

výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů, které navazují na chodníky
nasvětlení přechodů – vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce
světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce - vždy ve vazbě na
bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce

dále lze žádat na:
 úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo
středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.,
 světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce,
vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích
(zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky)
 měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

Dotace: max. 85% celkových uznatelných nákladů, minimálně 300 tis. Kč, maximálně 20 mil. Kč
B) CYKLOSTEZKY A CYKLOPRUHY – dotace max. 85% celkových uznatelných nákladů
a) výstavba cyklostezky včetně:
- výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů
pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce
(společně anebo dělené) + nasvětlení
b) oprava cyklostezky
c) zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI:
- ověřená projektová dokumentace (ne starší než 6 let)
- pravomocné stavební povolení pro danou akci, souhlas s ohlášenou stavbou nebo obdobný doklad
Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma
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