Ministerstvo dopravy České republiky

Řídící orgán OP Doprava
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z OP Doprava, prioritní osy 6,
oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských
vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
Cíl prioritní osy


zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy.

Typy podporovaných projektů


projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní
cestě



projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů



projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší
a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní



projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní
dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně
významných vnitrozemských vodních cestách

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 a Ředitelství vodních cest ČR.

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

