Opatření 1
Specifický cíl strategie
Název opatření

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

IROP - DOPRAVA
1.1 Optimalizace technické a dopravní infrastruktury
1.1.4 Bezpečná doprava a cyklodoprava
SC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského
a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného
cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Zvyšování bezpečnosti dopravy, rekonstrukce místních komunikací a chodníků,
realizace cyklostezek a cyklotras, možnost podpory elektromobility, elektrokol;
Inovační prvky: při rekonstrukci nebo výstavbě komunikací a stezek využívat
systémy na zasakování srážkové vody, podporovat řešení ohleduplná k
životnímu prostředí a krajině, možnost podpory elektromobility, elektrokol
MAS převzaté podaktivity z IROP

Název aktivity

výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v
křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
Infrastruktura pro bezpečnou
nemotorovou dopravu
Typy aktivit

Infrastruktura pro cyklistickou
dopravu

zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací
pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových
lokalitách;
doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy
nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce
místních komunikací
výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na
stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích
pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
MAS převzatí žadatelé z IROP

Název aktivity
kraje
Žadatelé

Infrastruktura pro bezpečnou
nemotorovou dopravu;
Infrastruktura pro cyklistickou
dopravu

obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Název aktivity

Infrastruktura pro bezpečnou
nemotorovou dopravu
Indikátory

Infrastruktura pro cyklistickou
dopravu

MAS převzatá sada/převzaté sady indikátorů z IROP
Kód a název indikátoru
726 011 Počet nehod na km komunikace s realizovaným
bezpečnostním opatřením
726 001 Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním
opatřením
761 201 Počet uživatelů specializované cyklistické
infrastruktury za rok
761 101 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura
764 010 Parkovací místa pro jízdní kola

Min. a max. výše celkových způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Jednotka měření
počet nehod/km
km
uživatelé/rok
km
parkovací místa

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

