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Dvacáté jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti 

Místo konání: 

Fyzicky: Velký Radniční klub v prostorách Staroměstské radnice (3. patro) 

Termín konání: 9. března 2022, 14:00 – 15:30  

PROGRAM:  

1. Zahájení a představení programu 
2. Informace k období 2014 – 2020 
3. Aktuality z vyjednávání s ŘO k nástroji ITI 2021+ 
4. Informace k SEA dokumentu Strategie ITI 2021+ a další postup (výhled na rok 2022) 
5. Výstupy z workshopu k výběrovým kritériím a seznámení s postupem výběru projektů do 

programových rámců ISg  
6. Představení aktualizovaného složení ŘV ITI PMO 2021+ (členové, statut, jednací řád) 
7. Shrnutí, závěr 

 

Účast na jednání 

Fyzicky přítomno 17 účastníků jednání. Z toho s hlasovacím právem: 
8 z 15 stálých členů s hlasovacím právem: Zdeněk Hřib, Věslav Michalik, Adam Scheinherr, Jiří Kubiš, 
Radim Vysloužil, Marek Zděradička, Miloslav Šmolík, Marie Kurková 
2 účastníci s pověřením k zastoupení a hlasování: Petr Matura, Daniela Cimrmanová 
4 stálí hosté bez hlasovacího práva – Václav Chytil, Oldřich Hnátek, Dominik Landkammer, Václav 
Pošmurný 
1 host – Beáta Majdišová 

2 zástupci výkonného týmu Nositele ITI – Tereza Šmídová, Kristína Hapková Kleinwächterová 

ŘV byl usnášeníschopný v počtu 10 hlasujících účastníků. 

Jednáním provázela manažerka ITI Kristina Hapková Kleinwächterová a Tereza Šmídová. 

Manažerka úvodem informovala a stručně zhodnotila úspěchy programového období 2014 – 2020, 

prezentovala souhrnné informace o postupu v realizaci projektů, finanční čerpání v jednotlivých 

operačních programech a plnění indikátorů ISg ITI 2014 - 2020. 

IROP – rozděleno 98 % přidělené finanční alokace, zbývající 2 % již nelze dočerpat – jedná se o úspory 

v projektech, které z časového hlediska již není reálné rozdělit do území PMO – resp. do prstence na 

území Středočeského kraje. 

OP ŽP – rozděleno 59 % alokace, zbývající částka se nepodařila dočerpat z důvodu nedostatečné 

absorpční kapacity území v přidělených aktivitách 

OP PPR – 100 % - na území hl. m. Prahy se podařilo vyčerpat všechny přidělené prostředky. 
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Dalším bodem bylo hlasování o náhradě člena s hlasovacím právem paní Adrieny Mrázové (Povodí 
Vltavy) za paní Marii Kurkovou (Povodí Vltavy). Důvodem byl konec pracovního poměru paní Mrázové. 
Za její působení v ŘV jí tímto děkujeme. 

Usnesení č. 1: ŘV ITI PMO souhlasí s novým členem Řídicího výboru ITI PMO, paní Ing. Marií Kurkovou, 

vedoucí oddělení plánu investic a administrace dotací Povodí Vltavy, která nahradí stávajícího člena Ing. 

Adrienu Mrázovou. 

Dalším bodem byly aktuality z vyjednávání s Řídicími orgány OP. ITI PMO se zaměřuje především na tři 

OP: IROP 2, OPŽP a OPD 3. 

U IROP 2 došlo na začátku roku 2022 k několika posunům. Změnila se lehce struktura programového 

dokumentu, došlo k umožnění přesunu v některých aktivitách dle požadavků měst a následně došlo 

k přepočtu alokací dle nového kurzu dle doporučení MF ČR. ŘV byly prezentovány nové částky 

v jednotlivých aktivitách, kdy se podařilo vyjednat přesuny s městy a s IROP 2 tak, že alokace ze školství 

a sociální oblasti byly přesunuty do oblasti dopravy, veřejných prostranství a památek. K finálnímu 

potvrzení částek ještě nedošlo, jakmile to bude možné, nové rozdělení bude předloženo ŘV ke schválení. 

Sporným tématem jsou také kritéria přijatelnosti k veřejným prostranstvím, kdy města ITI v čele s HMP 

iniciují změnu těchto pravidel. Jednání pracovního týmu IROP 2 k SC 2.2 veřejná prostranství proběhne 

30. 3. 2022. 

Vyjednávání u OP ŽP je prozatím omezeno na konzultaci jednoho integrovaného projektu. Představa ŘO 

je financování pro každou aglomeraci ve výši cca 150 mil. Kč. Zbývající projekty směřují do individuálních 

výzev. V rámci ITI PMO je konzultován krajský projekt muzejního depozitáře. U tohoto OP prozatím 

neznáme požadavky na programové rámce, výběr projektů, podmínky navýšení alokace, atd. 

U OP D3 došlo k pokroku upřesnění parametrů tzv. modernizací tramvajových tratí (MTT). Zbývá vyřešit 

výpočet CBA - k tomuto bude seminář na MD. Praha dlouhodobě konzultuje především nové TT. 

V jednání o alokacích došlo k významnému posunu, kdy byla navýšena alokace na městskou mobilitu 

z 11 na 21 mld. Kč. Nositel ITI pravidelně prezentuje své záměry a projekty Evropské komisi (naposledy 

letos v únoru 2022). EK se pražské projekty líbí a obecně podporují městské projekty. Po předběžných 

jednáních s městy ITI a MD ČR by mohla PMO dosáhnout na cca 8,5 mld. Kč z OPD3. OPD3 stanovilo 

několik podmínek poskytnutí finanční alokace: 

• V okamžiku předložení žádosti o podporu musí mít projekt minimálně vydané územní 

rozhodnutí  

• Projekt musí být uveden v platném Plánu udržitelné městské mobility (tzv. SUMP), který 

prošel verifikací na úrovni KPDMM (Komise pro posuzování dokumentů městské mobility) 

• Finanční plány ITI musí být nastaveny tak, aby všechny ITI plnily pro každý rok v součtu 

18,6 % alokace Fondu soudržnosti v OPD podle pravidla n+3/n+2 – konec 2025 = 3,5 mld. 

Kč proplacených výdajů 

• Indikátor úspěšnosti výzev je zazávazkování min. 50 % z celkové alokace do 31. 12. 2024 

(sledováno souhrnně za všechny aglomerace) 

Vyjednávací tým měst ITI se ještě pokouší některé z podmínek změkčit. Dalším krokem bude alokace 

na projekty ITS. 
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Dále byly členů Řídicího výboru sděleny informace ke stavu přípravy Strategie ITI 2021+. Analytická část 
dokumentu je zpracována. Aktuálně je hotová i Strategická a Implementační část, grafická úprava je 
hotová a nyní běží zjišťovací řízení SEA.  

Manažerka následně odprezentovala předpokládaný harmonogram postupu v následujících měsících. A 
to jak na úrovni Pražské metropolitní oblasti, tak na národní úrovni ve vztahu k operačním programům. 

Úroveň strategie ITI: 
• Zima - jaro 2022 

• workshopy k tvorbě kritérií 
• zahájení procesu SEA 
• zveřejnění kritérií pro prioritizaci projektů 
• vypracování interních postupů, jednacích řádů a statutů ŘV 

• Polovina roku 2022 
• schválení Strategie na ŘV PMO 
• předložení Strategie ke schválení Zastupitelstvu Prahy a na vědomí Zastupitelstvu 

Středočeského kraje 
• distribuce do území PMO 
• výzva Nositele ITI k zařazení projektů do programového rámce (IROP) 

• Léto/podzim 2022 
• schválení Strategie ITI ze strany MMR ORP 
• finalizace programových rámců a jejich schválení ministerstvy 

• Podzim 2022 
• první výzvy pro projekty ITI 

Národní úroveň – OP: 
• jaro/léto 2022 - schválení PD EK – rozdílně dle OP 
• vyhlášení prvních výzev OP – po schválení OP EK – odhadem ½ roku 2022 
• výzvy Nositele ITI cca 6 měsíců po OP – podzim/zima 2022 

• nutná konzultace a koordinace připravených projektů 

Předposledním bodem jednání byly výstupy z workshopu pro přípravu hodnotících kritérií. V březnu 

2022 byl uspořádán v pořadí třetí kulatý stůl, kde byla rozpracována čtyři základní kritéria z předchozích 

setkání. Kritéria byla otestována na projektech a výkonný tým Nositele ITI musí zapracovat závěry 

z jednání a ještě jednou posoudit a otestovat přepracovaná kritéria. Ty potom budou předloženy ŘV ke 

schválení. 

4 základní kritéria a jejich váhy: 

 Stupeň připravenosti – váha 18 % 

 Integrovanost projektu – váha 33 % 

 Efektivnost projektu – váha 23 % 

 Potřebnost projektu – váha 26 % 

Posledním bodem bylo seznámení ŘV s návrhem na nové složení ŘV pro období 2021 – 2027. Tento 
návrh navazuje na avizovanou změnu, kdy byl rozšířen okruh stálých hostů, kteří by se měli do budoucna 
stát členy s hlasovacím právem. Dále byly navrženy změny na odvolání některých členů, jejichž oblastí 
se Strategie 2021+ nebude věnovat, případně těch, kteří se jednání ŘV neúčastnili. 
 

Zapsala: Kristina Hapková Kleinwächterová 9. března 2022 
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Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1: Informace k období 2014 - 2020 

Příloha č. 2: Aktuality z vyjednávání s ŘO 

Příloha č. 3: Informace k SEA a další postup 

 

 

 

 

Usnesení Řídicího výboru ze dne 9. března 2022 

Usnesení č. 1 

„ŘV ITI PMO souhlasí s novým členem Řídicího výboru ITI PMO, paní Ing. Marií Kurkovou, vedoucí 
oddělení plánu investic a administrace dotací Povodí Vltavy, která nahradí stávajícího člena Ing. Adrienu 
Mrázovou.“ 

Schváleno konsensem přítomných členů (10 členů s hlasovacím právem) v uvedeném znění. 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 1 v uvedeném znění. 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 
Předseda ŘV ITI PMO 

 


