Rámec Programu

Zlínský kraj, IČ70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

PROGRAM
Název:

BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE

Identifikační číslo:

RP11-19

Na rok:

2019
RÁMEC PROGRAMU

I. CÍLE PROGRAMU S VAZBOU NA PRIORITY ZLÍNSKÉHO KRAJE
A. CÍL PROGRAMU, DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU, OČEKÁVANÉ DOPADY PODPORY

Popis cílů Programu:

Cílem Programu je:
• Zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.
• Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.
• Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit.

Popis důvodů poskytnutí dotace:

Důvodem poskytnutí dotace je naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011 a naplňování
Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 až 2020 schválené Radou Zlínského kraje usnesením č. 0977/R26/12 ze dne 3. 12. 2012.

Popis očekávaných dopadů
poskytnutí dotace:

V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady:
• Zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu.
• Snížení nehodovosti a počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a pozemních komunikacích.
• Zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí na pozemních komunikacích formou dopravně inženýrských opatření při respektování ochrany životního prostředí za současného zvýšení bezpečnosti
na pozemních komunikacích.

B. SOULAD SE STRATEGICKÝMI A ODVĚTVOVÝMI KONCEPCEMI
Popis souladu se strategickými a • Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 – pilířem Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, cílem 3.4 Rozvíjet systém veřejné dopravy a podporovat ekologické aspekty dopravy.
odvětvovými koncepcemi:
• Strategií bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 až 2020.
C. HISTORIE PROGRAMU
Rok

Celková částka vyčleněná na realizaci
Programu (Kč)

Počet žadatelů

Požadovaná výše dotace celkem (Kč)

Počet příjemců

Schválená výše dotace celkem (Kč)

2015

320 000,00

3

120 000,00

2

80 000,00

66,67%

2016

1 530 000,00

2

165 000,00

2

165 000,00

100,00%

2017

2 355 000,00

12

1 224 000,00

10

1 084 000,00

83,33%

2018

1 590 000,00

20

1 066 000,00

20

1 035 900,00

100,00%

CELKEM

5 795 000,00 Kč

37

2 575 000,00 Kč

34

2 364 900,00 Kč

% uspokojených žadatelů

II. ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PROGRAMU POSKYTNUTY
A. DOTAČNÍ TITULY, PODPOROVANÁ OPATŘENÍ, PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU
Dotační titul 1:

Podporované aktivity:

Dotační titul 2:

Podporované aktivity:

Dotační titul 3:
Podporované aktivity:

Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti

a) Zhotovení projektové dokumentace na úpravy stávajících přechodů pro chodce a stávajících míst pro přecházení podporující zlepšení viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené
viditelnosti včetně jasové analýzy (zhotovení jasové analýzy není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez jasové analýzy).
b) Zhotovení bezpečnostních auditů, zpracovaných oprávněným subjektem, souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců na přechodech a místech pro přecházení ve večerních hodinách a za
snížené viditelnosti, prokazujících, že se jedná o nebezpečné místo (zhotovení bezpečnostního auditu není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může
být zpracována i bez bezpečnostního auditu).
c) Realizace úprav stávajících přechodů pro chodce a stávajících míst pro přecházení včetně úseků bezprostředně navazujících částí chodníků souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců ve
večerních hodinách a za snížené viditelnosti.

Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření
a) Budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí.
b) Budování ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí.
c) Zřizování optických psychologických brzd na vozovce.
d) Výstavba a rekonstrukce chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce, popř. na místo pro přecházení.
e) Opatření na zklidnění dopravy v obytných částech formou aplikace „Zóna 30“ na obslužných komunikacích (viz. TP 218 „Navrhování zón 30“, viz TP 145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů
silnic obcemi“ a „Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací“, Odborná publikace: „Zóny 30“ – zkušenosti, doporučení a příklady řešení).
f) Realizace dílčích pásů, parkovacích a odbočovacích pruhů (pro zklidnění dopravy v obcích a městech využívat a aplikovat v místech, kde to stavební uspořádání dovolí, dělící pásy, parkovací
pruhy a odbočovací pruhy).
g) Výstavba malé okružní křižovatky (Výstavba křižovatek v místech, kde je vyrovnaná intenzita dopravy na křižujících se pozemních komunikacích. Doporučeno k realizaci na křižovatkách se
čtyřmi a více rameny. Přínosy: Snížení jízdní rychlosti vozidel, snížení následků dopravních nehod, zvýšení bezpečnosti silničního provozu).
h) Jiná opatření sloužící k ochraně chodců nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu
a) Preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné
chování v rámci silničního provozu

B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PROJEKTU
Popis:

Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.

III. INDIKÁTORY PROGRAMU
A. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROGRAMU
Specifkace výstupu

Kvantifikovaná hodnota

Projektová dokumentace, bezpečnostní audit

3 ks

Nasvětlený přechod

3 ks

Rámec Programu
Dopravně inženýrská opatření

14 ks

Počet podpořených osob

1 000 osob

IV. FINANČNÍ RÁMEC PROGRAMU
A. CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA VYČLENĚNÁ NA REALIZACI PROGRAMU
Program:

Finanční alokace:

1 290 000,00 Kč

Dotační titul 1:

Finanční alokace:

290 000,00 Kč

Dotační titul 2:

Finanční alokace:

700 000,00 Kč

Dotační titul 3:

Finanční alokace:

300 000,00 Kč

B. FORMA PODPORY
Popis:

Dotace

C. MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
Program:
Dotační titul 1:

Minimální výše dotace na 1 projekt:

40 000,00 Kč

Maximální výše dotace na 1 projekt:

80 000,00 Kč

Dotační titul 2:

Minimální výše dotace na 1 projekt:

40 000,00 Kč

Maximální výše dotace na 1 projekt:

150 000,00 Kč

Dotační titul 3:

Minimální výše dotace na 1 projekt:

5 000,00 Kč

Maximální výše dotace na 1 projekt:

40 000,00 Kč

D. MAXIMÁLNÍ MÍRA DOTACE
Program:
Dotační titul 1:

Maximální míra dotace:

50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotační titul 2:

Maximální míra dotace:

50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotační titul 3:

Maximální míra dotace:

50 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že žadatelem o dotaci je obec s více než 5 000 obyvateli, u ostatních subjektů 70 % z
celkových způsobilých výdajů projektu.

V. OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ V PROGRAMU
A. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ 20
Program:
Dotační titul 1:

Způsobilí žadatelé:

• obce

Dotační titul 2:

Způsobilí žadatelé:

• obce

Dotační titul 3:

Způsobilí žadatelé:

• obce,
• příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky,
• církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy,
• spolky a zájmová sdružení právnických osob.

II. PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU
A. ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU
Základní milníky Programu

p.č.

Předpokládaný termín realizace

1

Schválení Rámce Programu Zastupitelstvem Zlínského kraje

dne 5. 11. 2018

2

Schválení Programu Radou Zlínského kraje

dne 10. 12. 2018

3

Zveřejnění Programu vč. formuláře Žádosti s přílohami na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách Zlínského
kraje

dne 19. 12. 2018

4

Příjem a registrace Žádostí

od 21. 1. 2019 do 1. 3. 2019

5

Rozhodnutí o ne/poskytnutí dotace v orgánech Zlínského kraje a schválení Smlouvy

duben 2019

6

Nejzazší datum pro ukončení realizace podpořeného projektu a předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace

dne 31. 10. 2019/ dne 29. 11. 2019

Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje
Dne: říjen 2018

