Řídící orgán OP Doprava
Ministerstvo dopravy České republiky
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Doprava, prioritní osy 2
Oblast podpory 2.2 - Rozvoj inteligentních dopravních systémů
v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silniční dopravy
Cíle podpory


zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T

Typy podporovaných projektů


postupná realizace telematických systémů na dálniční síti a sítích navazujících

Forma a míra podpory
Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše
85% způsobilých výdajů projektu. Podrobnější údaje včetně vymezení způsobilých výdajů jsou
uvedeny v Pokynech pro žadatele.

Kritéria pro výběr projektů

Popis způsobu výběru a schvalování projektů je uveden v Pokynech pro žadatele. Podrobný popis
kritérií je uveden v dokumentu „Podrobná kritéria výběru projektů OP Doprava“, který je zveřejněn
společně s výzvou.

Příjemci podpory


Vlastníci / správci dotčené infrastruktury.

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

Předpokládaná alokace
Předpokládaná maximální alokace pro tuto výzvu je:
-

až 400 000 000 Kč z Fondu soudržnosti

Další podmínky výzvy:


způsobilé výdaje projektů musí být vynaloženy nejpozději do 31.12.2015



projekty mohou být dokončeny i po datu 31.12.2015 v souladu s pravidly uvedenými

v Pokynech pro žadatele


celkové náklady jednotlivých projektů nesmí překročit částku 50 000 000 EUR (při přepočtu

směnným kurzem ECB platným v okamžiku schválení projektu – vydání schvalovacího
protokolu)

Předkládání žádosti
Formulář projektové žádosti je k dispozici na www.eu-zadost.cz.
Postupy týkající se předkládání žádosti jsou k dispozici v elektronické formě na webových stránkách
Řídícího orgánu zde: www.opd.cz/cz/Projektova-zadost.
Místem pro překládání projektových žádostí je Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, Nábřeží
Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.
Projektové žádosti je možné předkládat od 7.8.2015.
Konečný termín předkládání projektových žádostí je 7.9.2015.

Projektové žádosti budou hodnoceny průběžně po jejich předložení.

Kontaktní údaje
Další informace lze získat na níže uvedené kontaktní adrese:
e-mail:

info@opd.cz

