Státní fond dopravní infrastruktury
Program: Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2019
Základní údaje výzvy
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Oprávnění příjemci příspěvku:

07/2018

15. 11. 2018

obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod,
městská či místní část)
Výše dotace:
85% celkových uznatelných nákladů akce
Výše podpory pro jednoho žadatele: 300 tis. - 20 mil. Kč
Období realizace projektů:
do 31. 12. 2019 (vč. zúčtování příspěvku)
Reálná možnost získání dotací pro obce na následující akce investičního charakteru podél silnic I., II.
nebo III. třídy, nebo místních komunikacích (mimo MK IV. třídy se smíšeným provozem) schválených
v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na
úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího
zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy:



výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné
hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;



výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů;



výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;



výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují
na chodníky;



nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních
podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací;



úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo
středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace,
atd.);



světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce;



měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze
informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro
zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

V rámci této výzvy NEJSOU podporovány zejména tyto položky: veřejné osvětlení; dopravní
prostředky; okružní křižovatky; přeložky sítí, kanalizace (dešťová, splašková); sadové úpravy, vegetace,
mobiliář, demolice objektů, parkoviště apod.

