AKTUÁLNÍ NABÍDKA DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
SFDI Zvýšení dopravní bezpečnosti
V září 2014 byla vyhlášena výzva a pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování
programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015.
Výše dotace:
Z rozpočtu SFDI pro rok 2015 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci ve výši 85 %
celkových uznatelných nákladů, s maximální výší 10 mil. Kč na akci.
Podporované aktivity:
A) akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy:
- bezbariérové úpravy chodníků podél autobusových zálivů,
- výstavba, rekonstrukce a úprava chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a
III. třídy, včetně bezpečnostních prvků na vozovce, vždy ve vazbě na bezbariérovou
úpravu,
- výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí
bezbariérové trasy podél silnic,
- nasvětlení přechodů a světlené signalizační zařízení řídící provoz samostatného
přechodu pro chodce
B) akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a zklidnění dopravy
- úpravy vjezdu do obce, směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dělícího ostrůvku,
- zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích,
- úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod,
- další zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy.
Příjemci dotace:
Žádat mohou organizační složky státu nebo státní organizace, které hospodaří s majetkem
ve vlastnictví státu, kraje a obce nebo příspěvkové organizace.
Další podmínky:
- všechny akce v rámci programu musí být dokončeny do konce roku 2015,
- příspěvek nelze žádat na refundaci již uhrazených nákladů akce, ale je možné
zažádat o proplacení výdajů i na akce započaté za podmínky samostatného vyčíslení
plánovaných nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá,
- poskytnutou dotaci vede příjemce samostatně v analytické účetní evidenci,
- hlavními přílohami žádosti o dotaci musí být projektová dokumentace a stavební
povolení na akci a stanovisko Policie ČR k realizace akce.
Výběrová kritéria:
- bezpečnost dopravy 35 %, zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu 25
%, ekonomické kritérium 20 %, koncepčnost akce 20 %.
Harmonogram programu:
Žádosti o dotaci je možné podávat na podatelnu SFDI do 6.1.2015.
Kontakt:
Ing. Andrea Novotná, projektový manažer – tel. 566 651 010, mob. 725 893 447,
e-mail: anovotna@ipi.cz

