Ministerstvo dopravy České republiky

Řídící orgán OP Doprava
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z OP Doprava, prioritní osy 4,
oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.
třídy mimo TEN-T
Cíl prioritní osy


zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Typy podporovaných projektů


projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy



projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy



projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy



projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě



projekty zaměřené

na

zabezpečení

dostatečné

kapacity silniční

infrastruktury

v příhraničních a citlivých oblastech


projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již
dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví



projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy

Forma a míra podpory
Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, až do výše 85% uznatelných nákladů projektu. Podrobnější údaje jsou uvedeny
v Pokynech pro žadatele.

Příjemci podpory
Vlastníci / správci dotčené infrastruktury.

Územní vymezení
Podpora bude poskytnuta pro projekty s územním dopadem na území ČR.

Pokyny pro žadatele
Detailní údaje ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro předložení žádosti jsou
uvedeny v Pokynech pro žadatele, které lze nalézt na www.opd.cz.

Předkládání žádosti
Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh a přesný postup týkající se
předkládání žádosti jsou k dispozici v elektronické formě na následujících webových stránkách:
www.opd.cz
a rovněž prostřednictvím (www.mdcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.eu-zadost.cz).

Projektové žádosti je možno předkládat: od 9.7.2007
Konečný termín předkládání projektových žádostí je: 31.8.2015
(původní konečný termín 30.6.2015 byl v květnu 2015 prodloužen)

Projektové žádosti budou hodnoceny průběžně.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Doprava

Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti

Kontaktní údaje
Další informace lze získat u pracovníků Odboru fondů EU Ministerstva Dopravy, jejichž
kontaktní údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Doprava

Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti

