IROP 2021 – 2027 CYKLODOPRAVA
KDO může žádat?
·

obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a organizace jimi zřizované či zakládané

NA CO lze získat podporu?
·

výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami vč. doprovodné infrastruktury

·

výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické
dopravy v ČR vč. doprovodné infrastruktury

·

realizace doprovodné cyklistické infrastruktury (např. stojany na kola, výsadba zeleně, veřejné osvětlení,
inteligentní dopravní systémy apod.) při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
(min. 440 cyklistů za den)

KOLIK lze získat?
·

míra podpory 85 %

·

způsobilé výdaje ve výši 3 – 50 mil. Kč

KDY lze žádat?
·

příjem žádostí v období 11. 10. 2022 – 27. 9. 2023

NA CO si dát pozor?
·
·
·
·
·
·
·

žadatel musí disponovat projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, pravomocným
územním rozhodnutím a alespoň žádostí o stavební povolení (je-li pro projekt relevantní)
ve městech nad 40 tis. ob. bude nutné doložit soulad s Plánem udržitelné městské mobility, v obcích do 40
tis. ob. je nutné doložit soulad s jakoukoliv schválenou strategií příslušného dopravního módu
projekt musí být realizován v městské oblasti nebo zajišťuje obsluhu a dostupnost do jejího zázemí
udržitelnými druhy dopravy, městská oblast a její zázemí budou definovány ve výzvě
budou podporovány projekty cyklostezek, kde dojde ke svedení z komunikací s intenzitou min. 3 000
vozidel/den, případně obsluhující území s více než 500 (resp. 750 u napojující se cyklostezky) obsazenými
prac. místy, nebo s min. 4 000 obyvateli (resp. 6 000 obyvateli u napojující se cyklostezky)
rovněž budou podporovány hlavní trasy cyklistické dopravy v ČR (vedené jako první nebo druhá kategorie
podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy)
všechny podpořené komunikace musí být bezbariérově přístupné
žadatel musí mít vypořádány majetkoprávní vztahy ke všem nemovitostem dotčených projektem

NA KOHO je možné se obrátit?
Mgr. Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847
Ing. Martina Tenorová . tenorova@renards.cz . 733 130 828
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