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MAS Moravská cesta vyhlašuje výzvu IROP (2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, 

oprava a výstavba cyklostezek – MAS Moravská cesta 

 

8. 3. 2017 – Náklo 

 

MAS Moravská cesta vyhlásila pro místní žadatele výzvu IROP – Zvýšení bezpečnosti 

dopravy, oprava a výstavba cyklostezek v regionu MAS Moravská cesta, která je 

zaměřen na: Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu.  

 

Výzva vychází ze Strategie komunitní vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt 

dopředô a necófnem”, která byla předložena jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro 

místní rozvoj k hodnocení, po úpravách a doplnění byla schválena dne 1. 11. 2016. Stala se 

11. podpořenou strategií v celé České republice. 

 

V rámci výzvy IROP (2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek 

v regionu MAS Moravská cesta bude rozdělena celková částka dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj 14 250 000 Kč.  

 

Výzva nabízí k realizaci aktivity týkající se: 

- rekonstrukce nebo modernizace 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). 

 

Výzva je vyhlášena 8. 3. 2017 od 09:00 hodin. Příjem žádostí o podporu bude 

ukončen 26. 5. 2017 ve 12:00 hodin.    

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné na této adrese:  

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-irop-1/ 

 

Více informací Vám poskytne:  

 

Julie Zendulková 

Předsedkyně MAS 

Tel: 724 111 510 

E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 

 

 

 

Bezpečnost dopravy:  

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III.  třídy  a  místních  

komunikací, přizpůsobených  osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a orientace 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy. 

 

Cyklodoprava: 

Výstavba nových cyklostezek a cyklotras:  

- 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), 
Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras:  

http://www.moravska-cesta.cz/
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-irop-1/
mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
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Ing. Miloslava Hrušková 

Manažerka MAS / Manažerka SCLLD 

Tel: 777 562 205 

E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 

 

Ing. Aneta Műllerová 

Asistent MAS 

Tel: 608 082 619 

E-mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 
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