
 
 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 2020 
 

Příspěvek z tohoto programu lze poskytnout na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
podél silnic a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti 
nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. 

Příjem žádostí: do 15. 10. 2019 
Výše dotace v %: až 85 % 
Výše dotace v Kč: 300 tis. – 20 mil. Kč 

Podporované aktivity: 

Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Akce mohou 
být zařazeny do následujících oblastí: 

a) Oblast I. - opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. Příspěvek je možné využít na:  

o výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků; 
o výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné 

hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; 
o výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů. 

b) Oblast II. - opatření ke zvýšení bezpečnosti / plynulosti dopravy. Příspěvek je možné využít na: 
o výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; 
o výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 

navazují na chodníky; 
o nasvětlení přechodů pro chodce; 
o světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce. 

Oprávnění žadatelé: 

• Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část). 

Další podmínky programu: 

• Žadatel může v rámci jedné Žádosti předložit maximálně jednu Akci oblasti I. a jednu nebo 
i více (bez omezení jejich počtu) Akcí oblasti II. 

• Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce 
ležícím v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy a ani na financovaném 
objektu není žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Příjemce je povinen zajistit vlastní finanční prostředky na akci tak, aby spolu s poskytnutým 
příspěvkem ze strany SFDI bylo finančně kryto 100 % uznatelných nákladů akce. Splnění této 
podmínky je příjemce povinen, v rámci první žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SDFI, 
doložit. 

• Příjemce nesmí po dobu pěti let po ukončení Akce, na kterou SFDI poskytuje Příspěvek, 
převést v důsledku realizace Akce nabytý či zhodnocený majetek do vlastnictví třetích subjektů. 


