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Na úvod všechny přítomné odborníky i zástupce žadatele přivítala manažerka ITI Mgr. Kristina 

Kleinwächterová. Nejprve stručně představila nástroj ITI, přičemž bylo zdůrazněno, že  

nejde o „změkčení“ podmínek nastavených Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), 

ale o zohlednění územní dimenze a rezervaci určité části alokace pro územně zaměřené projekty 

v rámci aglomerací. Ve výzvě nositele č. 16 (ke které se vztahovalo celé jednání pracovní skupiny) se 

jedná konkrétně o území Pražské metropolitní oblasti mimo hl. m. Prahy. V rámci ITI musí žadatelé, na 

rozdíl od předkládání projektů do individuálních výzev, projít procesem hodnocení souladu projektu s 

Integrovanou strategií pro ITI (ISg ITI) - na úrovni výkonného týmu nositele, pracovní skupiny a Řídicího 

výboru (ŘV) ITI. Výstupem z tohoto procesu je vydání Vyjádření ŘV o souladu projektového záměru s 

ISg ITI, jenž je povinnou přílohou Žádosti o podporu. Následný proces hodnocení Žádosti o podporu na 

úrovni Řídicího orgánu (ŘO) probíhá stejně jako u individuálních výzev. Zástupci žadatele byli 

upozorněni, že oproti předchozí výzvě na telematiku Řídicí orgán IROP v hodnocení akceptuje pouze 

souladné vyjádření řídicího výboru ITI. 

Dále byl představen soubor projektových záměrů předložených do této výzvy. Jedná se o dva projekty 

se souhrnnou výší požadované dotace z ERDF cca 74 mil. Kč, alokace výzvy byla stanovena na 85 mil. 

Kč, z hlediska financování nenastává problém. Bylo uvedeno, že do výzvy ZS č. 8 byly předloženy 

projekty na telematiku v hodnotě cca 34 mil. Kč, dohromady s aktuální výzvou bude vyčerpáno 

z tohoto opatření max. 108 mil. Kč, přičemž celková alokace na opatření je cca 956 mil. Kč. Budoucí 

projekty jsou připravovány, ovšem pomaleji, než bylo původně předpokládáno. 

Projekt Elektronické označníky, Říčany předložilo město Říčany, druhý projekt - Vybavení světelných 

křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy do výzvy 

nositele č. 16 předložil Středočeský kraj. Zástupce žadatele města Říčany se na jednání pracovní 

skupiny nedostavil, čímž projekt nesplnil hodnotící kritérium Řídicího výboru ITI o spolupráci a 

projektový záměr tak musí být vyřazen z procesu hodnocení. V případě projektu Vybavení světelných 

křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy byli zástupci 

žadatele upozorněni, že je relevantní a tedy nutné prokázat přímou vazba na opatření ISg ITI 1.2.2 

Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu (financováno z OP PPR 

na území hl. m. Prahy). To bylo zástupcem žadatele potvrzeno, s tím, že je potřeba zjistit, v jakém stadiu 

přípravy se nachází pražský projekt naplňující zmíněné opatření 1.2.2 Strategie ITI. S ohledem na tento 

aspekt musí být nastavena lepší komunikace mezi Středočeským krajem a hl. m. Prahou a dalšími 

subjekty pod ně spadajícími (TSK, IDSK, Ropid).  

Tento projekt předložený Středočeským krajem byl následně blíže představen. Jedná se o projekt s výší 

žádosti o dotaci (ERDF) cca 70,5 mil. Kč. Jeho náplní je nákup a instalace zařízení pro aktivní preferenci 

vozidel na křižovatkách. Zařízením budou vybaveny vybrané křižovatky na území PMO v rámci 

společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Je ale třeba zajistit 

kompatibilitu systémů, kdy systém na území Prahy využívá technologie IR, zatímco Středočeský systém 



 
by měl fungovat na bázi GPS. Se zajištěním kompatibility se v rámci projektu počítá. Podle plánu by se 

projekt měl týkat cca 100 křižovatek v rámci PMO. Číslo se může mírně měnit s ohledem na výsledky 

jednání o majetkoprávních vztazích s jednotlivými obcemi, nicméně žadatel neočekává významné 

problémy. Je potřeba v rámci projektu zajistit nejen fungování systému, ale i zpětný sběr a analýzu dat 

tak, aby bylo možné zhodnotit dopad projektu. 

Členové pracovní skupiny se shodli, že všechny uvedené projekty jsou v souladu se Strategií ITI. Na 

závěr jednání byl prezentován následný postup v procesu posuzování souladu projektových záměrů 

s ISg ITI. Žadatelé byli upozorněni na nutnost přiložení tzv. „Osnovy studie proveditelnosti“ k žádosti o 

dotaci.  

Poté Kristina Kleinwächterová poděkovala všem přítomným za účast a popřála žadatelům úspěch 

v dalším průběhu procesu žádosti o podporu. 

 

Zapsal Ondřej Kubíček dne 21. května 2018. 

 

 

 

 

 

 


