


říjen 18

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití 

železniční dopravy

04_15_00

1

Infrastruktura pro železniční 

dopravu

11.12.2015 30.6.2023 Infrastruktura pro 

železniční dopravu

1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 

konkurenceschopnost a větší využití 

vodní dopravy

aktuálně není výzva

1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití 

multimodální dopravy

04_16_03

5

Výzva pro předkládání projektů 

v rámci SC 1.3 OPD - výstavba a 

modernizace veřejných 

přístavů pro nákladní dopravu

plán prosinec 2018 přístavy pro nákladní 

dopravu

04_18_06

6

Překladiště kombinované 

dopravy

14.9.2018 23.11.2018 překladiště 

kombinované 

dopravy

04_18_07

2

Výzva pro předkládání projektů 

v rámci SC 1.3 OPD - výstavba a 

modernizace veřejných 

přístavů pro nákladní dopravu 

(projekty nad 2 mil. EUR)

plán prosinec 2018 přístavy pro nákladní 

dopravu

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení 

využívání veřejné hromadné dopravy 

ve městech v elektrické trakci

04_18_06

3

Liberecká aglomerace 27.4.2018 29.11.2019 Liberecká aglomerace 

- veřejná doprava

04_16_01

5

Výzva pro předkládání projektů 

v rámci SC 1.5 OPD - 

interoperabilita v železniční 

dopravě

plán leden 2019 OPD - interoperabilita 

v železniční dopravě

04_17_04

4

Interoperabilita v železniční 

dopravě - podprogram 4 - 

telematické aplikace v nákladní 

a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-

TAP) - SŽDC

27.12.2017 30.6.2021 telematické aplikace 

v nákladní a osobní 

dopravě

04_17_04

7

Interoperabilita v železniční 

dopravě - podprogram 2 - 

systém měření spotřeby 

energie - SŽDC, s.o.

27.12.2017 30.6.2021 systém měření 

spotřeby energie - 

SŽDC

04_18_05

1

Modernizace plavidel 

vnitrozemské vodní dopravy - 

remotorizace

31.8.2018 16.11.2018 remotorizace vodní 

dopravy

04_18_05

2

Modernizace plavidel 

vnitrozemské vodní dopravy - 

snižování spotřeby paliva

31.8.2018 16.11.2018 snižování spotřeby 

paliva ve vodní 

dopravě

04_18_06

4

Výzva pro předkládání projektů 

v rámci SC 1.5 OPD - 

interoperabilita v železniční 

dopravě - podprogram 3 - 

provoz v soustavě střídavého 

proudu 25 kV/50 Hz

14.12.2018 31.5.2019 provoz v soustavě 

střídavého proudu 25 

kV/50 Hz

04_15_00

2

Výstavba nových úseků silniční 

sítě TEN-T

11.12.2015 30.6.2023 Nové úseky silniční 

sítě TEN-T

04_15_00

3

Modernizace, obnova a 

zkapacitnění již provozovaných 

úseků silniční sítě TEN-T

11.12.2015 30.6.2023 Modernizace úseků 

silniční sítě TEN-T

04_18_06

5

Infrastruktura pro alternativní 

paliva - Podpora rozvoje 

páteřní sítě dobíjecích stanic

18.9.2018 31.1.2019 rozvoj sítě dobíjecích 

stanic - páteřní

04_18_06

7

Infrastruktura pro alternativní 

paliva - Podpora výstavby 

doplňkové dobíjecí sítě

11.10.2018 15.2.2019 rozvoj sítě dobíjecích 

stanic - doplňkové

2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a 

zvyšování bezpečnosti dopravního 

provozu

04_17_04

0

ITS ve městech (projekty v 

rámci ITI a IPRÚ)

14.8.2017 31.12.2019 ITS ve městech 

(projekty v ITI a IPRÚ)

3 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti a snížení 

dopadů dopravy na veřejné zdraví 

prostřednictvím výstavby, obnovy a 

zlepšení parametrů dálnic, 

rychlostních silnic a silnic I. třídy 

mimo síť TEN-T

04_15_00

4

Silniční infrastruktura mimo 

TEN-T

11.12.2015 30.6.2023 Silniční infrastruktura 

mimo TEN-T

zdroj dat: 

aktualizace:

http://www.opd.cz/stranka/vyzvy

MMR - sestava MS14+

1.12.2018
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2018 2019
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OP D - harmonogram aktuálních výzev

2.1 Zlepšení propojení center a regionů a 

zvýšení bezpečnosti a efektivnosti 

silniční dopravy prostřednictvím 

výstavby, obnovy a modernizace 

dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě 

TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití 

vozidel na alternativní pohon na 

silniční síti

Vytvoření podmínek pro širší využití 

železniční a vodní dopravy 

prostřednictvím modernizace 

dopravního parku

1.5
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