Podmínky udělení souhlasu ministerstva dopravy s předložením
projektové žádosti o podporu z Nástroje pro propojení Evropy (CEF2)
-

I.

souhlas členského státu s předložením žádosti je základní podmínkou způsobilosti projektu
k získání podpory z CEF2
souhlas členského státu za Českou republiky vydává ministerstvo dopravy (MD), Odbor fondů
EU
žádost o udělení souhlasu (resp. záměr projektu) zasílejte na petr.svab@mdcr.cz, v kopii na
marek.pastucha@mdcr.cz

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:
-

-

-

II.

projekt není v zjevném rozporu se zaměřením výzvy a pravidly způsobilosti – tzn. že souhlas
nebude udělen projektům, které zjevně nesplňují požadavky výzvy (např. nejsou na TEN-T,
nedosahují požadovaného stavu připravenosti nebo nedosahují min. výše požadované
dotace)
žadatel se zaváže poskytovat informace o projektu MD (zejména o uzavření grantové
dohody a jejích změnách a o věcném a finančním pokroku projektu)
záměr projektu bude předložen MD alespoň jeden měsíc před ukončením příjmu projektových
žádostí – tzn. že souhlas nemusí být udělen projektům, které nepředloží záměr projektu včas
(upozornění: pro projekty s níže vymezeným zaměřením platí datum 31. 10. 2021 – viz další
podmínky - bod II.3.c)
finalizovaná projektová žádost bude předložena alespoň 10 pracovních dnů před ukončením
příjmu projektových žádostí – tzn. že souhlas nemusí být udělen projektům, které nepředloží
záměr projektu včas

DALŠÍ PODMÍNKY PRO NĚKTERÉ TYPY PROJEKTŮ:
-

další podmínky udělení souhlasu se rozdělují:
1. podle obálky CEF2, do které má být projekt předložen (obálky jsou definovány
zdrojem prostředků a podmínkami pro poskytování podpory)
2. podle typu žadatele
3. podle zaměření projektu

1. podmínky podle obálky CEF2, do které má být projekt předložen
a) kohezní obálka – platí další podmínky podle bodu 2 a 3
b) obecná obálka – žádné další podmínky
c) obálka pro vojenskou mobilitu – souhlas bude udělen pouze projektům předem
vybraným MD ve spolupráci s MO
2. podle typu žadatele/příjemce
a) MD + státní investorské organizace (Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic,
Ředitelství vodních cest) - souhlas bude udělen vybraným projektům dle dohody MD
a žadatele/příjemce
b) ostatní subjekty - platí další podmínky podle bodu 3

3. podle zaměření projektu
a) Infrastruktura pro alternativní paliva – bez dalších podmínek
b) ostatní projekty
- projekt bude v pokročilém stádiu přípravy = bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele a uplyne lhůta pro podání nabídek; žadatel/příjemce se zaváže, že grantová
dohoda bude uzavřena pouze v případě dokončeného výběrového řízení nebo se
souhlasem MD (v případě, že nebude výběrové řízení na dodavatele dokončeno)
c) ostatní projekty mimo projektů na palubní jednotky ETCS
– povinnost předložení záměru projektu do 31. 10. 2021; MD dle zájmu o dotaci z CEF2
může následně stanovit max. výši dotace na jeden projekt nebo snížit míru
spolufinancování pro projekty s určitým zaměřením; projekty žadatelů, kteří nepošlou
záměr projektu včas budou následně posuzovány individuálně a může (ale nemusí) jim
být následně udělen souhlas za podmínek stanovených pro projekty obdobného
zaměření.
Přehled podmínek pro udělení souhlasu pro subjekty mimo MD a státní investorské organizace:

Dokončení TEN-T

Cíl

Zaměření projektu
 Železnice
 Vnitrozemské vodní cesty a
přístavy
 Silnice, terminály kombinované
dopravy

Modernizace TEN-T

 Infrastruktura pro alternativní
paliva
 Chytré aplikace v dopravě
(palubní jednotky ETCS)
 Chytré aplikace v dopravě (vše
mimo palubní jednotky ETCS)
 Interoperabilita dopravy
 Přestupní uzly pro cestující
 Snižování hluku z železniční
nákladní dopravy
 Bezpečné a zabezpečené
parkování
 Bezpečnost dopravy
 Zvyšování odolnosti dopravní
infrastruktury

Obálka CEF2
OBECNÁ
KOHEZNÍ OBÁLKA
OBÁLKA
základní podmínky (I.)
+
vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele (II.3.b)
+
předložení záměru
projektu do 31. 10. 2021
(II.3.c)
základní podmínky (I.)
základní podmínky (I.)
+
vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele (II.3.b)
základní podmínky (I.)
+
vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele (II.3.b)
+
předložení záměru
projektu do 31. 10. 2021
(II.3.c)

základní
podmínky
(I.)

VOJENSKÁ
MOBILITA

základní
podmínky
(I.)
+
pouze
projekty
vybrané
MD ve
spolupráci
s MO
(II.1.c)

Formulář záměru projektu je zveřejněn na www.mdcr.cz/cef na stránkách k jednotlivým výzvám
Platné od 16. 9. 2021 pro výzvu CEF2 2021

