MAS Střední Haná vyhlašuje
1. výzvu z OP IROP
UDRŽITELNÁ DOPRAVA – AKTIVITY BEZPEČNOST DOPRAVY a
CYKLODOPRAVA
na území MAS Střední Haná, o.p.s.
PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavbu 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. III. třídy, místní komunikace,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizované na silnici,
místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).
Cyklodoprava: Rekonstrukce modernizace a 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,
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů 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, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Předpokládané vyhlášení výzvy: 26. 6. 2018
Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 26. 6. 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 27. 8. 2018

Finanční alokace výzvy:
7 000 000 Kč
Minimální výše dotace: 200 000 Kč
Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč
Dotace ve výši: 95 %

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace
zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
JAK POŽÁDAT O DOTACI ?
Zájemci se obrátí na MAS Střední Haná, která poskytne bezplatnou konzultaci. K výzvě bude realizován
Seminář pro žadatele, který se uskuteční po zahájení příjmu žádostí.
Kontaktní místo (kancelář MAS): nám. Míru 21, Kojetín 752 01 (budova Úřadu práce - 1. patro)
Kontakty: Mgr. Klára Řezáčová, administrativa@masstrednihana.cz, telefon: 725 889 594

