Přehled dotačních možností pro
obce na cyklistickou infrastrukturu

Zpracováno Odborem strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje, 10. 5. 2021

Krajské dotační programy
Podpora výstavby a oprav cyklostezek (podmínky níže odpovídají
pravidlům pro r. 2021)
− příjem žádostí pro r. 2021 je ukončen,
− obecným účelem je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy
a podpora aktivního trávení volného času, současně má program přispívat
ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do
zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území,
− oprávnění žadatelé: obec,
− výše celkových způsobilých
50 tis. Kč-2 500 tis. Kč,

výdajů

je

stanovena

v

rozsahu

− detailní informace: https://www.olkraj.cz/10-01-podpora-vystavby-a-opravcyklostezek-2021-prijem-zadosti-21-1-5-2-2021-cl-5082.html.
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Krajské dotační programy
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji (podmínky
níže odpovídají pravidlům pro r. 2021)
− příjem žádostí pro r. 2021 je ukončen,
− typ podporovaných akcí pro oblast cyklodopravy: projekty podporující rozvoj
cykloturistiky, vyjma budování a oprav cykloznačení,
− oprávnění žadatelé: obec, dobrovolný svazek obcí ad.
−

výše celkových způsobilých
100 tis. Kč-500 tis. Kč,

výdajů

je

stanovena

v

rozsahu

− detailní informace: https://www.olkraj.cz/13-01-4-podpora-rozvojecestovniho-ruchu-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-1-2-26-2-2021-cl5107.html.
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Krajské dotační programy
Mimořádné dotace
− příjem žádostí nad 200 tis. Kč do 31. 8. 2021, příjem žádostí do 200 tis. Kč
do 29. 10. 2021 (neplatí pro obce jako žadatele),
− o individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v r. 2021
vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném
kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem,
a v případě, že na daný účel byl/bude v r. 2021 vypsán dotační program, ale
konkrétní žadatel není/nebyl v daném dotačním programu oprávněným
žadatelem,
− detailní informace: https://www.olkraj.cz/mimoradne-dotace-2021-cl5194.html.
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Státní fond dopravní infrastruktury
Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (podmínky níže odpovídají
pravidlům výzvy pro r. 2021)
− předpoklad vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: září 2021,
− poskytnutí příspěvku výhradně na výstavbu cyklistické stezky, opravu
cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty; v rámci výstavby lze
příspěvek poskytnout také na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených
přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty
přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty
a chodce, nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro
cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce,
které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce,
− oprávnění žadatelé: obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky,
organizační složka obce, příspěvková organizace zřízená obcí, která
vykonává správu majetku ve vlastnictví obce, svazek obcí ad.,
− detailní informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/.
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Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI
− příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022,
− typ podporovaných projektů pro oblast cyklodopravy: rekonstrukce,
modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro
cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací,
− oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
− minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena,
− detailní informace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50udrzitelna-doprava-integrovane-projekty.
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Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A
ČR-Polsko – Euroregion Praděd – Fond mikroprojektů
Opatření Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění
a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
− příjem žádostí do 26. 5. 2021,
− podpora zejména: výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších
stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související
infrastruktury, realizace infrastruktury a vybavení/mobiliáře omezujících
negativní dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené lokalitě,
− oprávnění žadatelé (mj. obce) musejí být z okresů Olomouckého kraje
mimo okres Šumperk a katastr obce Bílá Voda,
− maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 tis. EUR/60 tis. EUR dle
typu mikroprojektu
− detailní informace: http://www.europraded.cz/wpcontent/uploads/2021/02/Smernice_pro_zadatele_-_verze_4.pdf.
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Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A
ČR-Polsko – Euroregion Glacensis – Fond
mikroprojektů
Opatření Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit
směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného
pohraničí
− příjem žádostí do 30. 6. 2021,
− podpora zejména: výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších
stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související
infrastruktury, realizace infrastruktury a vybavení/mobiliáře omezujících
negativní dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené lokalitě,
− oprávnění žadatelé (mj. obce) musejí být z okresu Šumperk nebo katastru
obce Bílá Voda,

− maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 tis. EUR/60 tis. EUR dle
typu mikroprojektu
− detailní informace: https://www.euro-glacensis.cz/files/2016_interreg_va/smernice-pro-zadatele-cz-od-4.5.2020-6.-verze-final-1.pdf.
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Integrovaný regionální operační program 2021-2027
(dle návrhu ze dne 29. 4. 2021)
Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí,
ochrana obyvatelstva
Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
− aktivity v oblasti infrastruktury pro cyklistickou dopravu: výstavba,
modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně
doprovodné infrastruktury, výstavba, modernizace a rekonstrukce
vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické
dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury, realizace
doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro
cyklisty s vysokou intenzitou dopravy,
− oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
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Integrovaný regionální operační program 2021-2027
(dle návrhu ze dne 29. 4. 2021)
Priorita 5 – Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 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
− aktivity v oblasti infrastruktury pro cyklistickou dopravu: 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,

− oprávnění žadatelé: příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které
realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti
MAS.

10

Program česko-polské přeshraniční spolupráce
2021-2027 (dle návrhu z ledna 2021)
Priorita 2 – Cestovní ruch
Specifický cíl Posílení úlohy kultury a cestovního ruchu
v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
− aktivity v oblasti infrastruktury pro cyklistickou dopravu: výstavba
cyklostezek/cyklotras/singltreků navazující na existující přeshraniční
koncepce.
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Kontaktní údaje:
Mgr. Helena Vránová (dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby
a oprav cyklostezek), Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚOK
e-mail h.vranova@olkraj.cz, tel. 585 508 484

Bc. Tomáš Weber (dotační program Olomouckého kraje Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Olomouckém kraji), Odbor kancelář hejtmana KÚOK
e-mail t.weber@olkraj.cz, tel. 585 508 331

Ing. Petr Heinisch (rozvoj cyklistické dopravy v Olomouckém kraji), Odbor
strategického rozvoje kraje KÚOK
e-mail p.heinisch@olkraj.cz, tel. 585 508 354
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