
Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI PMO

Telematika

19. 10. 2022 Rytířská

Odbor Evropských fondů MHMP



Program

• Úvodní slovo

• Představení nástroje ITI

• Postup pro zařazení projektu do programového rámce

• Role odborníků na pracovní skupině a cíl jednání

• Etický kodex

• Aktuální stav předložených projektových záměrů

• Další postup



Integrovaná strategie pro ITI PMO 2021 - 2027

• Integrovaný nástroj pro programové období 2021 - 2027

• Specifikace čerpání prostředků z EU fondů na vymezené území PMO

• Specifikace klíčových aktivit pro danou oblast, ale nejedná se o 
„změkčování“ podmínek nastavených Řídicími orgány operačních 
programů

• Důraz na „územní a tematický integrovaný přístup“ a využití 
synergických efektů



Vymezení Pražské
metropolitní oblasti
2021 -2027



Informace ze Strategie ITI a výzvy ITI

• Opatření strategie ITI PMO
• 1.2.1: Preference povrchové veřejné dopravy v uličním provozu

Aktivita telematika pro veřejnou dopravu

• Alokace k dispozici na úrovni Strategie ITI (= alokaci vyhlášené výzvy)

• Příspěvek Unie (70 %) – IROP 100 043 986 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

• Předložen 1 PZ za 100 mil. Kč (příspěvek EU)



Pracovní skupina, její cíl a role odborníků

• PS je odborná platforma a poradní orgán Řídicího výboru ITI PMO.

• Pro každou tematickou oblast/výzvu je vytvořena pracovní skupina.

• PS projednává projektové záměry předkladatelů a jejich zařazení na seznam 
strategických projektů k financování z nástroje ITI PMO.

• PS se snaží dojít konsensem ke zpracování seznamu projektů naplňující příslušné 
opatření v celém svém rozsahu.

• PS doporučuje Řídicímu výboru ITI PMO ke schválení projekty včetně jejich 
odborného stanoviska, které odpovídají cílům Strategie ITI a podmínkám dané 
výzvy nositele ITI.



Odborníci pro PS Telematika a etický kodex

• Zástupci z:
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy

• Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Sekce infrastruktury -
Kancelář dopravní infrastruktury)

• Zástupce Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

• Integrovaná doprava Středočeského kraje
• Odbor dopravy MHMP

• ROPID

• Odbor veřejné mobility Krajského úřadu Středočeského kraje

• Etický kodex pro odborné členy pracovní skupiny



• Výzva nositele ITI pro předkládání projektových záměrů

• Představení projektových záměrů v pracovní skupině

• Sestavení seznamu projektů k zařazení do programového rámce

• Vydání vyjádření Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti

• Podání žádosti o podporu a její hodnocení Řídicím orgánem příslušného 
operačního programu

Postup pro zařazení projektu do programového rámce



Aktuální stav předložených projektových záměrů

• Chytré zastávky – modernizace zastávkového informačního systému na 
území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního 
nástroje integrované teritoriální investice
• Předkladatel PZ: Integrovaná doprava středočeského kraje, p.o.

• Zpracovatel PZ: Regionální dotační kancelář, p.o.
• Cíl projektu: Vybavit zastávek a nádraží autobusové dopravy moderními panely, které 

budou reflektovat vzor označníku PID. Osazeny budou na vybraných zastávkách v PMO a 
budou disponovat nízkoenergetickým informačním panelem zobrazující aktuální 
informace o odjezdech spojů VHD vč. prvků pro slabozraké a nevidomé

• Připravenost: aktuálně zpracovávání technické dokumentace (ÚR a SP není potřeba)

• Formální hodnocení projektu: záměr opraven před jednáním PS - OK
• Soulad se Strategií ITI: ANO



Diskuze nad projektem

• Výběr technologie
• Jaké jsou uvažovány zobrazovací technologie (LED, barevné/monochromatické 

LCD, E-paper/E-ink)?

• Zdroje energie – proud/solární panel?

• Výběr zastávek a instalace technologie?

• Apod.



Doporučení pro Řídicí výbor ITI PMO

Pracovní skupina doporučuje Řídicímu

výboru ITI PMO projekt Chytré zastávky –

modernizace zastávkového informačního

systému na území Středočeského kraje v

oblasti telematiky v rámci dotačního

nástroje integrované teritoriální investice

k zařazení do programového rámce.



Další postup

• Příprava programového rámce výkonným týmem nositele k 
předložení na ŘV ITI PMO, kam bude představený projekt 
zařazen

• Po schválení PR na ŘV ITI PMO předložení programového 
rámce do RHMP a ZHMP

• Po jeho schválení v orgánech města předložení PR na ŘO IROP

• Schválení PR ze strany ŘO IROP

• Vydání vyjádření ŘV ITI PMO, které je povinnou přílohou pro 
předložení plné žádosti do výzvy ŘO

• Předložení projektu do výzvy ŘO ze strany žadatele
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