
Seminář pro žadatele
k výzvě č. 10

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

– IROP –

CYKLOSTEZKY



Program semináře

 Základní údaje o výzvě

 Výhody žádosti o dotaci přes MAS BB

 Představení aktivity výzvy

❑Cyklodoprava

 Proces hodnocení a výběr projektů

 Postup podání žádosti o dotaci

 Důležité dokumenty



 Vyhlášení výzvy: 10.7.2020

 Ukončení příjmů žádostí: 12.10.2020 (12:00)

 Možnost zahájení realizace od: 01.01.2014

 Ukončení realizace: NE před podáním do MS14+

 Ukončení realizace projektu do: 30.6.2023

 Druh výzvy: kolová

 Dle výzvy č. 53

 Etapy: ne kratší 3 měsíce, nebo 1etapový

 Udržitelnost: min. 5 let (od ukončení financování)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



 Alokace (CZV): 7 368 421,050 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

 Max. výše celkových způs. výdajů: 6 000 000 Kč

 Podpora ERDF: 95 % (5 % spolufinancování žadatele)

 Dotace: 7 000 000 Kč

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - financování



Území MAS BB 

- způsobilost



 95 % dotace

 Bezplatné konzultace (MAS, CRR)

 Jedinečná příležitost

 Společně rozvíjíme náš region

 Věcná kritéria – zjednodušena

PROČ ŽÁDAT PŘES MAS BB ?



 Obyvatelé

 Návštěvníci

 Dojíždějící za prací

a službami

 Uživatelé veřejné 

dopravy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

CÍLOVÉ SKUPINY ŽADATELÉ
 Kraje

 Obce

 DSO

 Organizace zřizované 
kraji, obcemi, DSO

Specifická pravidla č. 53 (Vydání 1.4; platnost od 8. 10. 2019 )



CYKLODOPRAVA
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek pro cyklisty

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty

 Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním 

dopravním prostoru komunikací

 Doprovodná infrastruktura pro cyklisty

AKTIVITY LZE KOMBINOVAT

PODPOROVANÁ AKTIVITA VÝZVY



 Minimálně 85% z CZV na hlavní aktivitu

 Vždy musí být účel dopravy: do zaměstnání, škol, 

za službami

 Doprovodná infrastruktura pro cyklisty

(např.: odpočívadla, stojany na jízdní kola), 

zmírňující a kompenzační prvky k ŽP 
(např.: výsadba doprovodné zeleně) 

LZE REALIZOVAT, ale VŠE VŽDY PŘI SOUČASNÉ 

MODERNIZACI/VÝSTAVBĚ STEZEK PRO CYKLISTY/ LINIOVÉHO OPATŘENÍ PRO 

CYKLISTY

CYKLODOPRAVA

Hlavní aktivita



CYKLODOPRAVA

Hlavní aktivita

 Cyklostezky a jízdní pruhy v přidruženém prostoru 

komunikací

 Samostatně pro cyklisty nebo pro cyklisty a chodce

 Dopravní značení: C8a,b, C9a,b, C10a,b

 Liniová opatření pro cyklisty 

 Vyhrazené jízdní pruhy v hlavním dopravním prostoru komunikací



CYKLODOPRAVA
Vedl. aktivity (max. 15 % CZV)

 Realizace stavbou vyvolaných investic

 Zpracování projektových dokumentací

 Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu

 Provádění inženýrské činnosti ve výstavbě

 Vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu

 Povinná publicita

Specifická pravidla č. 53 (str. 82)



CYKLODOPRAVA

Způsobilé výdaje na hl. aktivity

Specifická pravidla č. 53 (str. 94-95)

 Výdaje na realizaci samostatných cyklostezek, stezek pro cyklisty i chodce, jízdních 
pruhů (pro cyklisty, nebo spol. s chodci) – u silnic a místních komunikací… vč. Všech 
konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace

 Výdaje související s komunikací pro cyklisty (nemělo by být samostatně):

 Volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy na kola, osvětlení + přímo napojení na 
komunikaci pro cyklisty, zastřešení,… musí souviset s místní cyklistickou komunikací

 podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro cyklisty 
vedena

 Opěrné zdi, násypy, svahy, příkopy

 Místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, nasvětlení přejezdů a 
ochranné ostrůvky, chodníkové plochy

 Dešťové vpusti…





CYKLODOPRAVA

- Způsobilé výdaje na hl. aktivity
 Pásy pro chodce a cyklisty (v přidruženém prostoru silnic/místních komunikací)

 Zábradlí mosty; zábradlí – pro bezpečnost

 Svislé/vodorovné dopravní značení, zvýrazňující prvky

 Vegetační úpravy

 Veřejné osvětlení cyklostezky + hl. dopravního prostoru pozemní komunikace v 

zastavěném území obce

 Bezpečností opatření: vychýlení, zúžení, ostrůvky,…

 Další související výdaje

 Dopravní značení vyhrazených jízdních pruhů (pro cyklisty, autobusy…)

 DPH , jen pokud…

 …je způs. výdajem plnění, ke kterému se vztahuje

 … žadatel nemá nárok na odpočet vstupu

 … když žadatel není plátce DPH, ZV = celková pořizovací cena



CYKLODOPRAVA

- Způsobilé výdaje na vedl. aktivity
 Výdaje související s komunikací pro cyklisty:

 odpočívadla a jejich vybavení lavičkami, stolky, osvětlením, informačními 

tabulemi a přístřešky 

 připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce řešené 

komunikace pro pěší souběžné s komunikací pro cyklisty 

 Odůvodněné stavbou vyvolané investice

 Projektová dokumentace; studie proveditelnosti; veřejné zakázky

 Nákup pozemků/staveb (NE více než 10 % celkových způsob. 

výdajů)

 Zabezpečení výstavby (TDI, AD, BOZP,…)

 Povinná publicita



CYKLODOPRAVA

- Nezpůsobilé výdaje
 Realizaci části projektu, který zasahuje mimo území MAS

 Výstavbu/rekonstrukci/modernizaci komunikací určených výhradně pěším

 Výstavbu/rekonstrukci/modernizaci/údržbu/opravu silnic a místních 

komunikací přístupných automobilové dopravě (výjimka: nutné úpravy či 

přeložky)

 Výstavbu/rekonstrukci/modernizaci polních a lesních cest

 Běžnou/souvislou údržbu a opravu komunikací

 Na realizaci úschoven, parkovacích domů (a věží) pro jízdní kola – pro 

zpoplatněné parkování jízdních kol

 Na realizaci nástupišť/přístřešků/čekáren zastávek

 Nad stanovené limity…

Specifická pravidla č. 53 (str. 94-100)



CYKLODOPRAVA

- Nezpůsobilé výdaje
 Správní poplatky

 Výdaje spojené s řízením a administrací projektu

 Výdaj na nákup nemovitosti nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem

 Nákup pozemku nad 10 % CZV

 Výdaje nesouvisející s cíli projektu; výdaj, který není možný doložit 
písemnými doklady

 Pojištění majetku

 Odpisy

 Vybavení kanceláří, stravovacích zařízení,…

 Cestovné, mzdy, vzdělávání zaměstnanců,…

 …

Specifická pravidla č. 53 (str. 94-100)



CYKLODOPRAVA - Indikátory
Kód

indikáto

ru

Název Měrná 

jednotka

Ty

p

Cílová hodnota Tolerance

7 61 00 Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras

Km 

(realizace)

V
ý
st

u
p

Plánovaná délka NOVÝCH 

komunikací pro 

cyklisty/liniových opatření pro 

cyklisty (v km)

+- 2 % 

odchylka 

z cílové 

hodnoty

7 62 00 Délka rekonstruovaných

cyklostezek a cyklotras

Km 

(realizace)

V
ý
st

u
p

Plánovaná délka 

MODERNIZOVANÝCH 

komunikací pro 

cyklisty/liniových opatření (v 

km)

+- 2 % 

odchylka

z cílové 

hodnoty

7 64 01 Počet parkovacích míst 

pro jízdní kola

Parkovací 

místa
V
ý
st

u
p

Počet

vytvořených/upravených míst 

pro jízdní kola – zajištěných 

pevnými stojany či 

uzamykatelnými boxy 

ŽÁDNÁ

Indikátory: 

-Příloha č. 3 „Metodický list indikátorů“ u Spec. Pravidel č. 53



PŘÍLOHY
SEZNAM PŘÍLOH

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě žadatele –

příloha zrušena

Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

Studie proveditelnosti

Karta souladu s principy udržitelné mobility

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-

Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

 V případě přenesení pravomocí; vzor: příloha č. 11 

Obecných pravidel

 Pouze uzavřenou smlouvu; až bude… Modul „Veřejné 

zakázky“ v MS14+: smlouva + případné uzavřené 

dodatky

 Dle kap. 2.6.1 Obecných pravidel IROP; Vzor ČP: příloha č. 30 

v Obecných pravidlech IROP



PŘÍLOHY
Cyklodoprava

Územní rozhodnutí/ souhlas/ veřejnoprávní smlouva

Žádost o stavební povolení/ ohlášení/ staveb. povolení/ souhlas s 

provedením/ veřejnoprávní smlouva

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení/ pro 

ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je 

předmětem projektu

Smlouva o spolupráci



 Studie proveditelnosti 

 Příloha č. 4 E Spec. Pravidel, ke stažení u výzvy na stránkách MAS BB

 Důkladně vyplnit a mít v souladu s ŽoP a dalšími přílohami

 DOPORUČENÍ: Popis způsobu splnění příslušných věcných kritérií (min. 26 b /52)

 Karta souladu s principy udržitelné mobility

 Příloha č. 5 Spec. Pravidel

 Musí být splněny všechny 3 atributy:

 1) Uvedení: Souladu projektu se strategií udržitelné mobility

 S jakými dokumenty je projekt v souladu?

 K čemu projekt přispívá?

 2) Návaznost na jiné projekty (i plánované)/komplementarita/doplnění !!!

 3) Participativní přístup

PŘÍLOHY



 Karta souladu s principy udržitelné mobility

 Návaznost na jiné projekty/komplementarita: 

- jiný projekt: někde na katastru dané obce

- např.: chodníky, zastávka, autobusu, přechod, pevné stojany na kola, 

instalace měřiče rychlosti, značení cyklotrasy,…

PŘÍLOHY

 Územní rozhodnutí; stavební povolení… a PRÁVNÍ MOC

 … když SLOUČENÉ (územko + stavebko) – MUSÍ BÝT PRAVOMOCNÉ OBOJE

 … když ODDĚLENÉ – MUSÍ BÝT ÚZEMKO PRAVOMOCNÉ; STAČÍ ŽÁDOST O STAVEBKO 



KRITÉRIA PRO ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ 

ZPŮSOBILOSTI

Cyklodoprava

Projekt je v souladu s Národní 

strategií rozvoje cyklistické dopravy v 

ČR pro roky 2013-2020

= Ze studie proveditelnosti vyplývá, že 

projekt je v souladu s Národní strategií 

cykl. dopravy ČR 13-20



 Nesoulad mezi ŽoP a studií proveditelnosti (příp. nesoulad jiných příloh)

 Chybějící datum nabytí účinnosti např. u žádosti o stavební povolení,…

 Datum zahájení a ukončení projektu není shodné s datem zahájení a 

ukončení etapy jedno-etapového projektu (musí být shodné)

 Nesoulad dat, indikátorů a číselných hodnot v jednotlivých dokumentech

 Žadatel ignoruje věcná kritéria (musí zde získat min 50 % bodů)

 Nevložení požadované přílohy

 Projektová dokumentace: na přední straně desek chybí razítko úřadu

 …

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PODÁVÁNÍ ŽoD



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
 Formální hodnocení + hodnocení přijatelnosti

 Nutno splnit veškerá stanovená kritéria

 U napravitelných – max. 2 x možnost doplnění (5 prac. dní na doplnění)

 Příloha č. 1 „Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti“ – výzva MAS, č. 10

 Věcné hodnocení

 Nutné získat min 26 b z 52 b; NEOPRAVITELNÉ!!!

 Příloha č. 2 „Kritéria věcného hodnocení“ – výzva MAS, č. 10

 Výběr projektů

 Počet projektů dle alokace na výzvu

 Závěrečné ověření způsobilosti: CRR

+ info: Specifická pravidla IROP č. 53 – str. 105-110



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

- Věcné hodnocení min. 26/52 b 
Kritéria věcného hodnocení – výzva IROP č. 4 Cyklo/dopravní infrastruktura

číslo název popis

typ 

krit

éria

hodnocení

zdroj informací

kategorie body kategorie body kategorie
bo

dy

1.

Populační 

velikost 

obce/města, 

kde se projekt 

realizuje

. V případě, že projekt 

zasahuje do více obcí, 

vypočítá se nárok na body 

dle aritmetického průměru 

počtu obyvatel v 

jednotlivých obcích, ve 

kterých je projekt 

realizován. 

hod

notí

cí

Obec, na jejímž 

území je projekt 

realizován, má 

méně než 1000 

obyvatel.

12

Obec, na jejímž území 

je projekt realizován, 

má 1000 a více 

obyvatel.

8

žádost o podporu, 

studie 

proveditelnosti, 

veřejná databáze 

„Počet a věkové 

složení obyvatel 

k 31.12.2018“

2.

Finanční 

náročnost 

projektu

Kritérium hodnotí výši 

způsobilých výdajů 

projektu. 

hod

notí

cí

Celková výše 

způsobilých výdajů 

činí maximálně 

2.500.000 Kč

16

Celková výše 

způsobilých výdajů je v 

rozsahu 2.500.001 -

5.000.000 Kč

8

Celková výše 

způsobilých 

výdajů je v 

rozsahu 

5.000.001 -

6.000.000 Kč

0

žádost o podporu, 

studie 

proveditelnosti

3.

Napojení na 

stávající 

cyklistickou 

infrastrukturu

Principem tohoto kritéria je 

zvýhodnění projektů s 

napojením na stávající 

cyklostezku nebo cyklotrasu 

či na stávající liniovou 

cyklistickou infrastrukturu..

hod

notí

cí

Projektem 

vybudovaná 

cyklostezka nebo 

liniové opatření pro 

cyklisty se přímo 

napojuje na 

stávající liniovou 

cyklistickou 

infrastrukturu.

8

Projektem vybudovaná 

cyklostezka nebo 

liniové opatření pro 

cyklisty se nenapojuje 

na stávající liniovou 

cyklistickou 

infrastrukturu.

0

žádost o podporu, 

studie 

proveditelnosti, 

povinná příloha č. 10 

Projektová 

dokumentace 

(situační výkres s 

vyznačením napojení 

na stávající 

infrastrukturu)



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

- Věcné hodnocení

Příloha č. 2 „Kritéria věcného hodnocení“

min. 26/52 b 

Kritéria věcného hodnocení – výzva IROP č. 4 Cyklo/dopravní infrastruktura

čísl

o
název popis

typ 

kritéria

hodnocení

zdroj informací
kategorie body kategorie

bod

y
kategorie

bod

y
kategorie

bo

dy

4.

Úpravy 

venkovního 

prostranství

Součástí předloženého projektu 

jsou úpravy venkovního 

prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury v 

okolí cyklostezky. Drobnou 

infrastrukturou se myslí 

odpočívadla a jejich vybavení 

lavičkami, stolky, osvětlením, 

informačními tabulemi a 

přístřešky.

hodnotící

Projekt 

zahrnuje úpravy 

venkovního 

prostranství ve 

vazbě na 

budování 

drobné 

infrastruktury.

8

Projekt 

nezahrnuje 

úpravy 

venkovního 

prostranství ve 

vazbě na 

budování drobné 

infrastruktury. 

0

žádost o 

podporu, studie 

proveditelnosti, 

povinná příloha 

č. 10 Projektová 

dokumentace

5.

Nová pevná 

parkovací 

místa pro 

kola

Kritérium hodnotí, zda projekt 

zahrnuje vybudování nových 

pevných parkovacích míst na 

kola v maximální vzdálenosti 50 

m od cyklostezky. 

hodnotící

Projekt 

zahrnuje 

vybudování 5 a 

více nových 

pevných 

parkovacích 

míst pro kola

8

Projekt 

zahrnuje 

vybudování 2-4 

nových pevných 

parkovacích 

míst pro kola

4

Projekt 

zahrnuje 

vybudování 1 

nového 

pevného 

parkovacího 

místa pro 

kola.

2

Projekt 

nezahrnu

je 

vybudová

ní nového 

pevného 

parkovací

ho místa 

pro kola

0

žádost o 

podporu, studie 

proveditelnosti, 

povinná příloha 

č. 10 Projektová 

dokumentace 

(situační výkres s 

vyznačením 

parkovacích míst 

pro kola)



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

 Žádost o přezkum

 I v případě úspěchu

 Lhůta 15 dní pro podání žádosti (od zaslání interní depeše žadateli)

 Možno se přezkumu vzdát: pro urychlení procesu!

 Vzdání se přezkumu: http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-

prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS/Vzory

 Stížnost

 Proti výběru projektu



POSTUP PODÁNÍ ŽoD

 WEB pro přijímání žádostí – pouze aplikace IS KP 14+

 https://mseu.mssf.cz/

 Požadavky aplikace IS KP 14+

 Elektronický podpis (platnost certifikace 1 rok)

 Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox (prohlížeče)

 Registrace (platná mailová adresa a telefonní číslo)

 Postup podání žádosti o dotaci

 http://strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-

zadost

 „Postup pro podání žádosti v MS2014+“ v přílohách výzvy

https://mseu.mssf.cz/


ÚVODNÍ STRÁNKA ISKP 14+



Po přihlášení do ISKP 14+



Postup podání žádosti v ISKP 14+
- Žadatel – Nová žádost



Výběr výzvy v ISKP 14+



Výběr podvýzvy v ISKP 14+



DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

 Výzva č. 10 MAS Brána Brněnska

– IROP Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě II + Kritéria !

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53

 Přílohy Specifických pravidel + Osnovy Studií proveditelnosti

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-

Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty



DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly 

pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53  ŘO 

IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. 

V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se příjemce 

řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel



Ing. Mgr. Jana Wildová

wildova@branabrnenska.cz

776 234 329

branabrnenska.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST


