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Na úvod všechny přítomné odborníky i zástupce žadatelů 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. 12 (ke které se vztahovalo celé jednání pracovní skupiny) se
jedná konkrétně o území Pražské metropolitní oblasti mimo 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. Žádost o podporu se podává v systému
MS2014+ v závislosti na výzvu zprostředkujícího subjektu (ZS). Následný proces hodnocení Žádosti o
podporu na úrovni Řídicího orgánu (ŘO) probíhá stejně jako u individuálních výzev. Zástupci žadatele
byli upozorněni, že Řídicí orgán IROP v hodnocení akceptuje pouze souladné vyjádření řídicího výboru
ITI. Dále byli upozorněni, že údaje uvedené v žádosti o dotaci se nesmí lišit od údajů uvedených
v projektovém záměru (hodnota požadované dotace nesmí být vyšší, hodnoty indikátorů se mohou
snížit maximálně o 5 %).
Do výzvy nositele byly předloženy dva projektové záměry se souhrnnou alokací cca 385 mil.; jedná se
o projekt žadatele obec Říčany (cca 3 mil. Kč) a projekt Středočeského kraje (382 mil. Kč). Tato celková
částka je nižší než alokace výzvy nositele, tudíž z financováním by neměl nastat problém. Aktivity obou
projektů se doplňují, jedná se o instalaci nových elektronických zastávkových označníků
s inteligentními telematickými technologiemi (zobrazování aktuálních informací cestujícím).
Žadatelé o svých záměrech navzájem vědí a bude tudíž, vzhledem ke shodným plánovaným aktivitám,
uvažováno o spojení projektů. Zástupce Říčan nicméně uvedl, že vzhledem k menší náročnosti jejich
projektu budou pravděpodobně preferovat rychlejší řešení z vlastní iniciativy. Žadatelé jsou si nicméně
vědomi toho, že by výsledné provedení označníků mělo mít srovnatelné technické i estetické
parametry. Tomu by měl napomoci již existující nedávno vytvořený standard zastávek veřejné dopravy
a v něm uvedený vzor označníků.
Dále byla diskutována různá technologická řešení. Vzhledem k tomu, že projekty se připravují již delší
dobu a zároveň jejich náplní je využití technologií v oblasti, ve které je vývoj velmi rychlý, je třeba
sledovat vývoj a nové možnosti, posuzovat efektivitu ve výběrovém řízení vybírat velmi důsledně.
Dále byli přítomní upozorněni na nutnost provázání realizace těchto projektů s projekty preferencí
veřejné dopravy na území hl. m. Prahy financované z OP PPR. Zástupce TSK uvedl, že telematická
opatření na křižovatkách (tzv. „krabičky“) byla na území Prahy instalována cca na 150 křižovatkách.
Jsou zapojené a nainstalované, nicméně v současnosti pro konkrétní jednotlivé křižovatky nejsou
nastavena specifická řešení. V tomto ohledu je potřeba začít komunikaci se Středočeským krajem, aby
si navzájem dotčené strany vyjasnily, jaké křižovatky a jak je potřeba řešit. Zároveň je nutné vyřešit
kompatibilitu technologií tak, aby spolu byly schopné komunikovat. IDSK, Ropid a TSK jsou si vědomi
toho, že je toto nutné řešit, přítomní zástupci těchto organizací navážou komunikaci na toto téma a
budou zbylé účastníky jednání informovat o dalším postupu.

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 8. října 2018.

