Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace měst pro cyklisty a Ministerstvo
dopravy
si dovolují Vás pozvat na konferenci

„Jak na cyklistickou infrastrukturu – novinky
pro rok 2015“
která se bude konat dne 25. 11. 2014 od 10:00 na Ministerstvu dopravy, ve
velké zasedací místnosti.

Program konference
1. Úvodní slova zástupců MD, SFDI a Asociace měst pro cyklisty
BLOK A – Financování cyklistické infrastruktury
2. Historie a vývoj čerpání dotačních titulů SFDI – vize do budoucna
(přednášející zástupce SFDI)
3. Nová pravidla poskytování příspěvků a jak je úspěšně využívat s ohledem na
aktuální změny (přednášející zástupce SFDI)
·
·

Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace

4. Integrovaný regionální operační program, cíl 1.2. Podpora udržitelných forem
dopravy (přednášející zástupce Ministerstvo pro místní rozvoj)
5. Možnosti podpory cyklistické dopravy ze strany krajů
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BLOK B – Legislativa a normativa cyklistické infrastruktury
6. Stav projednávání „cyklolegislativních změn“ (zástupce Ministerstva dopravy)
7. Stav projednávání Technických podmínek 179 (TP 179) a jejich význam
(zástupce Ministerstva dopravy)
8. Normy, technické podmínky, vyhlášky, zákony - jejich síla, využívání při
projektování a schvalování projektů s ohledem na efektivitu čerpání dotačních
titulů (zástupce SFDI)
9. Normativy cen cyklostezek, vznik, význam a využití (zástupce SFDI)
BLOK C – Cyklistická akademie – jak přistupovat k cyklistické infrastruktuře
10. Význam a využití podpůrných struktur a strategií při tvorbě a podpoře dopravní
infrastruktury pro nemotorovou dopravu resp. bezpečnost dopravy, základní
shrnutí filosofie Cyklistické akademie (zástupce Asociace měst pro cyklisty)
11. Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro nemotorovou a
bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání
veřejného prostoru (zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy)
12. Shrnutí závěrů semináře (zástupce Asociace měst pro cyklisty)

PRAKTICKÉ INFORMACE
Účast na konferenci je bezplatná, registrovat se můžete zde:
http://www.cyklokonference.cz/terminy-seminaru/jak-na-cyklistickou-infrastrukturu-novinky-pro-rok-2015/38/

Termín konání:
Místo:

25. listopadu 2014
Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1
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