
 

 

 
 

Výzva MAS Bohumínsko k předkládání projektů do IROP  

(Integrovaného regionálního operačního programu) 

 

Výzva MAS – cca podzim 2017, délka výzvy cca 5 týdnů, alokace cca 25 mil. Kč 

Další výzva MAS – cca jaro 2018, alokace cca 20 mil. Kč 

Datum zahájení realizace projektu : nejdříve 1.1.2014 

Míra podpory z EU: 95%; Příjemce: 5%; Forma financování : ex-post  

Projekty musí být předfinancované, tj. řídící orgán IROP je proplácí až na základě uhrazených faktur 

(žádosti o platbu min. co tři měsíce – reálná doba na proplacení žop u ŘO je cca půl roku v průměru). 

Projekty se podávají v elektronické formě přímo do systému MS2014+. Žadatel musí mít elektronický 

podpis. Projekty podepisuje elektronicky statutární zástupce, lze také zplnomocnit jinou osobu. 

Podrobnosti viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP č. 531 a Obecná pravidla 

pro žadatele a příjemce v aktuálním znění dostupné na 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-

CLLD  

Realizace pouze na území MAS Bohumínsko!                  

V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, 

např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. 

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

Typy podporovaných projektů: 
1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší  
2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty 

v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací  

Mezi oprávněné žadatele patří obce! 

 

Projekty v rámci obou aktivit musí být v souladu s Dopravní politikou ČR 
2014 – 2020. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Průběžná výzva ŘO IROP č. 53 k předkládání žádostí o podporu zaměřená na UDRŽITELNOU DOPRAVU -  
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD


 

 

 
 

Podporované hlavní aktivity Bezpečnosti dopravy (min. 85% z celkových způsobilých výdajů): 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně 
přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Vedení chodníku nemusí být v celém 
řešeném úseku bezprostředně podél komunikace (silnice), ale může se v části úseku odchýlit 
např. do proluky, podloubí, průchodu. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní 
podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase 
dopravně zatížené komunikace.)  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 
veřejné hromadné dopravy,  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. 
třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,  

 realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní 
opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů),  

 je možná kombinace uvedených aktivit,  

 

Vedlejší aktivity Bezpečnosti dopravy (max. do 15% celkových způsobilých výdajů) 

- realizace stavbou vyvolaných investic,  
- zpracování projektových dokumentací,  
- zpracování studie proveditelnosti,  
- výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  
- provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  
- povinná publicita.  

 
 

Podporované hlavní aktivity Cyklodopravy (min. 85% z celkových způsobilých výdajů): 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro 
cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b 
nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

- rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro 
cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením 
C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

- úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a 
místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových 
koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

- je možná kombinace uvedených aktivit,  
- je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů 

na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících 
bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro 
cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.  



 

 

 
 

Vedlejší aktivity projektu Cyklodopravy (max. do 15% celkových způsobilých výdajů): 

- realizace stavbou vyvolaných investic,  
- zpracování projektových dokumentací,  
- zpracování studie proveditelnosti,  
- výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  
- provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  
- povinná publicita.  

Projekty v rámci aktivity Cyklodoprava musí být v souladu s Národní strategií 
rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. 

Doprovodná infrastruktura (např. stojany na jízdní kola) je v rámci výzev MAS 
Bohumínsko nezpůsobilý výdaj!  



 

 

 
 

Povinné přílohy k žádosti2: 

1. Plná moc 
2. Zadávací a výběrová řízení 
3. Doklad o právní subjektivitě 
4. Výpis z rejstříku trestů 
5. Studie proveditelnosti – dle přílohy č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 

IROP č. 53 
6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 
7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 

řízení 
9. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení  

10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby  
11. Položkový rozpočet stavby – v členění rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu. Položkový 

rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, 
Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. – dle Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce výzvy IROP č. 53 

12. Doklady k výkupu nemovitostí  
13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
14. Smlouva o spolupráci 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Vše dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy IROP č. 53. 



 

 

 
 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. (MAS Bohumínsko)  

Sídlo:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Kancelář MAS: Masarykova 418, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Webové stránky: www.masbohuminsko.cz    

Email:  info@mas-bohuminsko.cz  

ID datové schránky: 3gxz6r7  

 

Kontaktní osoby:   

Ing. Eva Růžičková – Manažer MAS  

(vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) 

Telefon: +420730521421 

Email: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz 

 

Ing. Miroslava Klepáčová – projektový manažer CLLD (IROP) 

Telefon: +420730521422 

Emai:  miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz  

 

Veronika Šeligová – projektový manažer CLLD (OPZ, PRV) 

Telefon: +420730521422 

Email:  veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz 

  

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s průběžnou výzvou ŘO IROP č. 53: 

RNDr. Marek Putala - metodik pro CLLD 

(marek.putala@crr.cz ; tel.: 597 570 924 nebo 602 474 659

http://www.mas-bohuminsko.cz/
mailto:eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz
mailto:miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz
mailto:veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz


 

 

 
 

 

 

Výzvy v rámci MAS Bohumínsko: 

- doba trvání výzvy min. 5 týdnů. 

- Výzvy jsou kolové, tj. po ukončení výzvy probíhá hodnocení. 

- Hodnocení má 3 fáze  

o hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – provádí MAS Bohumínsko 

o věcné hodnocení projektu hodnotící komisí – projekty se posuzují dle kritérií věcného hodnocení, přidělují se body a podle 

dosažených bodů jsou projekty doporučeny/nedoporučeny k financování. Tuto fázi provádí MAS Bohumínsko. 

o Závěrečné ověření způsobilosti projektu – provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) u projektů doporučených 

k financování na základě kritérií uvedených v kapitole 5.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53, 

v aktuálním znění. 


