
  
 

 
  

AVÍZO VÝZVY MAS 
 

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

operačního programu s názvem „6. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní 

infrastruktura“. Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Brána Brněnska, z.s.  
 

Název výzvy, do které je 
výzva MAS zařazena 

Výzva č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ 

Datum vyhlášení výzvy 
MAS 

24. 06. 2019 

Termíny pro podání 
žádostí o podporu 

15. 07. 2019 – 23. 09. 2019  

Maximální délka, na 
kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

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

Alokace na výzvu MAS 
(celkové způsobilé výdaje): 

16 623 451, 583 CZK 

Minimální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

100 000 CZK 

Maximální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

6 000 000 CZK 

Definice oprávněných 
žadatelů 

Aktivita Terminály a parkovací systémy 

• obce, dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících  

 
Aktivita Bezpečnost dopravy 

• obce, dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. 
(Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) 

Podporované aktivity 

 

Aktivita Terminály a parkovací systémy 

• Výstavba a rekonstrukce terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné 
dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie 
přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. 

• Výstavba samostatných parkovacích systémů P+R v přímé návaznosti na 
veřejnou hromadnou dopravu. 

• Výstavba návazných systémů B+R. 
 
Aktivita Bezpečnost dopravy 

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

 



  
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 

místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od 
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   

Míra podpory 95 % (dle typu žadatele) 

 


