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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 Operačním programem Praha – pól růstu (OP PPR), ale o 

zohlednění územní dimenze a rezervaci určité části alokace pro územně zaměřené projekty v rámci 

aglomerací. Ve výzvě nositele č. 30 (ke které se vztahovalo celé jednání pracovní skupiny) se jedná 

konkrétně o území 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.  

Dále byl představen druhý projektový záměr přijatý do výzvy č. 30, Preference A. Do tohoto 

projektového záměru byly zahrnuty i aktivity původně začleněné v projektovém záměru Preference 

A.1, který se nebude realizovat a veškeré aktivity jsou zahrnuty v projektu Preference A. Jedná se o 

projekt s výší požadované dotace 3,2 mil. Kč (celkové způsobilé výdaje 6,4 mil. Kč), přičemž alokace 

výzvy nositele č. 30, která je průběžná, je 100 mil. Kč, struktura financování projektu je v pořádku 

(příspěvek EU je 50 %). Opatření budou v rámci projektu realizována v deseti lokalitách (ulice 

Michelská, Libušská, Opatovská, Kukulova, Bucharova, Plzeňská, Kamýcká, Kbelská, Rabakovská, 

Strakonická). V  každé dílčí lokalitě budou realizovány průzkumy stávajícího stavu, vyhodnocení 

zjištěných problémů a příprava konceptu řešení, zpracování projektové dokumentace, její projednání 

s dotčenými orgány, stanovení místní úpravy provozu příslušným úřadem a následně realizace projektu 

v terénu. Zástupci žadatele byli upozorněni na vybraná kritéria pro kontrolu přijatelnosti OP PPR, 

především, že případné úpravy hodnot indikátorů jsou možné pouze v toleranci +- 5 % v odůvodněných 

případech, jinak se hodnoty uvedené v projektovém záměru a žádosti o podporu nesmí lišit, stejně tak 

požadovaná výše dotace. 

Přítomní členové pracovní skupiny se shodli na názoru, že projekt je v souladu se Strategií ITI a 

doporučují Řídicímu výboru ITI vydat projektu vyjádření o souladu se Strategií ITI. 

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

v dalším průběhu procesu žádosti o podporu. 

 

Zapsala Kristina Kleinwächterová dne 10. října 2019. 

 

 

 


