
  

 

 

 
  

AVÍZO VÝZVY MAS 
 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. připravuje desátou výzvu z Integrovaného regionálního 

operačního programu s názvem „10. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.–IROP–

Cyklo/dopravní infrastruktura“. Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Brána 

Brněnska, z.s.  
 

Název výzvy, do které je 
výzva MAS zařazena 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“ 

Předpokládané datum 
vyhlášení výzvy MAS 

18.6. 2020 

Předpokládané datum pro 
podání žádostí o podporu 

18. 6. 2020 – 19. 10. 2020  

Maximální délka, na 
kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 06. 2023 

Alokace na výzvu MAS: 7 368 421,05 CZK 

Minimální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

400 000 CZK 

Maximální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

6 000 000 CZK 

Definice oprávněných 
žadatelů 

Aktivita Cyklodoprava 
 • obce, dobrovolné svazky obcí 
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí 
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji 

Podporované aktivity 

Aktivita Cyklodoprava 
 • 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 

Míra podpory 95 % (dle typu žadatele) 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Kontaktní informace:   Miloslav Kavka  

MAS Brána Brněnska, z.s. 
Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim 
mobil: +420 604 171 798  
email: kavka@branabrnenska.cz 
web: www.branabrnenska.cz 
 

 
 

 

POZOR!  
Jedná se o předběžné termíny a informace, které se mohou dle aktuálních 

podmínek změnit! 
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