Speciální obsahová nápověda k vybraným položkám záměru
pro výzvu nositele (ITI) č. 28 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou
dopravu – Bezpečnost na komunikacích II (IROP, SC 6.1)
1. Identifikace záměru
Vyplňte název záměru. Číslo záměru Vám bude přidělen později.

2. Identifikace předkladatele projektového záměru
2.1 – 2.4 Organizace, Statutární zástupce, Kontaktní osoba a Další
kontaktní osoba
Do jedné z kontaktních osob je možné uvést zástupce poradenské firmy (zpracovatele záměru).
Pro zaslání záměru ve formátu PDF je nutné jeho podepsání platným elektronickým podpisem.
Elektronicky podepsat záměr může jedna ze tří výše uvedených osob v kontaktech formuláře záměru.
K podpisu záměru žadatelem není nutné pro kontaktní osoby dokládat plnou moc od statutárního
zástupce.

3. Popis projektového záměru
3.1 Stručný popis projektového záměru
Uveďte anotaci, jednoduché shrnutí vašeho záměru. Mimo to uveďte, o jakou
podporovanou aktivitu se bude jednat:
Aktivita A-Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikaci pro pěší v trase nebo v křížení pozemní
komunikace s vysokou intenzitou dopravy
Aktivita B-Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro
cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

3.3 Indikátor, kvantifikované výstupy
Vyjádřete se k oběma indikátorům uvedených ve výzvě:
•
•

•

Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením (m) - dle metodiky IROP
Délka komunikace pro pěší (pro cyklisty) (m) se jedná o délku budovaných komunikací pro
pěší, cyklisty a délky křížení.
o U indikátoru délky komunikace pro pěší (pro cyklisty) rozdělte dle délek připadajících
na jednotlivé aktivity využité v záměru
V případě nehodového místa uveďte indikátor: Počet nehod na km komunikace s
realizovaným bezpečnostním opatřením, dle metodiky IROP
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4. Harmonogram, rozpočet a finanční plán

4.2 Rozpočet
Všechny výdaje uvádějte v Kč včetně DPH.
Pro stanovení celkových způsobilých výdajů a částky spolufinancování EU použijte výpočtový nástroj,
který je přílohou č. 1 výzvy nositele č. 28.
Do odstavce 4.2 formuláře záměru přepište výsledné částky z výpočtového nástroje.
Ve výpočtovém nástroji vyplňujete pouze žlutě podbarvené buňky, ostatní buňky dopočítá výpočtový
nástroj automaticky.

6. Stav připravenosti projektu
Kromě specifikace stavu projektových dokumentací se vyjádřete také ke stavu připravenosti
předpokládaných relevantních příloh:
• Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace
• Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace

7. Integrovanost a přínosy záměru
Vazba záměru na dané integrované řešení: Integrované řešení najdete ve výzvě Nositele SOMO v poli
„Integrované řešení Strategie Ostravské metropolitní oblast.
Synergie/integrovanost na místní úrovni: Popište návaznost Vámi předkládaného projektu s jinými
projekty připravovaných/realizovaných v nejbližším územním okolí, především ve vazbě na veřejná
prostranství/terminály s předpokladem realizace z ITI Ostravské metropolitní oblasti. Nemusí se jednat
o projekt stejného žadatele. Případně uveďte jinou integrovanost (v jiných tématech než jsou veřejná
prostranství a terminály).
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