ROP MORAVSKOSLEZSKO – VÝZVA DO PODOBLASTI PODPORY
1.3.1 POŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY
KDO může žádat?
•
•
•
•
•

Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Správa železniční dopravní cesty
vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy
dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby

KDY lze žádat?
•

předpokládaný termín pro příjem žádostí o dotaci probíhá od 22.4.2015 do 18.6.2015

NA CO lze získat podporu?
Rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě
•

Zavádění či modernizace elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů do veřejné
dopravy a jejich integrace

Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury
•

Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy,
včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu – parkoviště typu P+R
• Rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) – budou
posuzovány z hlediska vytížení a významnosti
• Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy – menší projekty zvyšující dostupnost,
bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol
apod.)
• Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální
(dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.)
Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy
•

Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, plničky
(jen na plyn) atd.

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?
•
•
•

Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání projektů k dočerpání finanční alokace ROP Moravskoslezsko
Podporovány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu
Žadatel musí projekt ukončit a uhradit do 31.12.2015

KOLIK lze získat?
•

míra podpory ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše dotace bude záviset na
zbytkové finanční alokaci programu, realizaci stávajících projektů a vývoje kurzu koruny vůči euru
Minimální výše dotace je 5 mil. Kč

•

NA KOHO je možné se obrátit?
•

Mgr.Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847
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