Příloha č. 1 výzvy č. 12 zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím ITI Pražské metropolitní oblasti
Výzva č. 12 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních
systémů a dopravní telematiky II.
Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů se člení na nenapravitelná a na napravitelná a jsou v příloze barevně odlišena:
Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je
žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu - hodnocení bez možnosti doplnění.
Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti
Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

 žádost o podporu
ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově
 specifická pravidla pro žadatele a
splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).
příjemce ŘO IROP
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově
splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním  žádost o podporu
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.
 příloha žádosti - pověření

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.
ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově  text výzvy ZS ITI
splňují náležitosti požadované ve výzvě ZS ITI a ve specifických  specifická pravidla pro žadatele a
příjemce ŘO IROP
pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO IROP.
 žádost o podporu
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově  přílohy žádosti o podporu
nesplňují náležitosti požadované ve výzvě ZS ITI a ve specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO IROP.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti požadované ve
specifických pravidlech pro žadatele a příjemce
ŘO IROP a ve výzvě Zprostředkujícího subjektu ITI
Pražské metropolitní oblasti (dále ZS ITI).

Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti
Název kritéria

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti
projektu.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr
projektů

Proveditelnost
Účelnost

Potřebnost
Účelnost

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

ANO – Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní  žádost o podporu
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
 studie proveditelnosti
NE – Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami  text výzvy ZS ITI
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI.
 specifická pravidla pro žadatele
NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
a příjemce ŘO IROP
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI.
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce
pro příslušný specifický cíl a výzvu ZS ITI.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici
celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou
ZS ITI stanoveny.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou výzvou ZS ITI stanoveny.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen).

Soulad s horizontálními kritérii
Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

Potřebnost
Účelnost

Efektivnost
Účelnost
Hospodárnost

Efektivnost
Účelnost
Hospodárnost

Soulad s horizontálními kritérii

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI.
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI.

 text výzvy ZS ITI
ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  specifická pravidla pro žadatele
a příjemce ŘO IROP
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI.
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  žádost o podporu
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI.
 doklad o právní subjektivitě
žadatele
ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních
celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI.
NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních
celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI.
NERELEVANTNÍ – hranice nebyly stanoveny.

 text výzvy ZS ITI
 rozpočet projektu
 specifická pravidla pro žadatele
a příjemce ŘO IROP
 studie proveditelnosti

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve
výzvě ZS ITI.
NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve
výzvě ZS ITI.
NERELEVANTNÍ – limity nebyly stanoveny.

 text výzvy ZS ITI
 rozpočet projektu
 specifická pravidla pro žadatele
a příjemce ŘO IROP
 studie proveditelnosti

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit
 žádost o podporu
IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).
 EIA
NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit  studie proveditelnosti
IROP.
ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je v souladu
se Strategií ITI a se zněním výzvy ZS ITI.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Potřebnost

 text výzvy ZS ITI
 specifická pravidla pro žadatele
a příjemce ŘO IROP
 studie proveditelnosti
 Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze zdůvodnění  Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti
vyplývá, že realizace projektu není v souladu se Strategií ITI a se
zněním výzvy ZS ITI.

 výzva ZS ITI

Statutární zástupce žadatele je trestně
bezúhonný.

Riziko podvodu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili
čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).

 čestné prohlášení

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení.

Žádost o podporu odpovídá projektovému
záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídící
výbor ITI Pražské metropolitní oblasti.

riziko podvodu

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích:
žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů.
Hodnoty indikátorů v žádosti o podporu jsou stejné nebo vyšší jako
hodnoty indikátorů uvedené v projektovém záměru nebo jsou nižší
max. o 5 %, a změny v indikátorech jsou popsány a zdůvodněny
Zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu nepřevyšuje částku
uvedenou v projektovém záměru.
NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v
některém z údajů: žadatel, popis projektu nebo je hodnota
indikátoru o více než 5 % nižší než v projektovém záměru a změny
indikátorů nejsou popsány nebo výše dotace z EU v žádosti o
podporu převyšuje částku uvedenou v projektovém záměru.

Projekt je v souladu s tematickým zaměřením
Strategie ITI, prioritní oblastí, strategickým
cílem a některým z jeho specifických cílů a
opatření.

účelnost

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům
projektu.

účelnost

Projekt se podílí na naplnění indikátorů
příslušného opatření Strategie ITI a dané výzvy
ZS ITI.

Projekt bude realizován na území Pražské
metropolitní oblasti, vyjma území hl. m. Prahy.

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI,
prioritní oblastí, strategickým cílem a některým z jeho specifických
cílů a opatření.

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.
ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného
opatření a dané výzvy ZS ITI.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného
opatření a dané výzvy ZS ITI.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

ANO – Projekt bude realizován na území Pražské metropolitní
oblasti, vyjma území hl. m. Prahy. Ve SC 1.2 IROP u aktivity

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

účelnost

proveditelnost

 žádost o podporu
 Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI,
prioritní oblastí, strategickým cílem a některým z jeho specifických
cílů a opatření.
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

účelnost

 žádost o podporu
 vyjádření Řídícího výboru ITI
PMO
 projektový záměr
 čestné prohlášení žadatele, o
souladu žádosti o podporu s
projektovým
záměrem,
projednaným Řídicím výborem
ITI PMO

-

Telematika bude mít Pražská metropolitní oblast, vyjma
hl. m Prahy, z realizace projektu prokazatelně úplný
nebo převažující prospěch.

 Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

NE – Projekt bude realizován mimo území Pražské metropolitní
oblasti, případně na území hl. m. Prahy. Ve SC 1.2 IROP u aktivity
-

Telematika nebude mít Pražská metropolitní oblast,
vyjma hl. m Prahy, z realizace projektu prokazatelně
úplný nebo převažující prospěch.

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti pro aktivitu telematika pro
veřejnou dopravu
aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO – Zohlednění potřeb osob se sníženou
schopností pohybu a orientace je popsána ve studii
proveditelnosti.
Projekt zohledňuje specifické potřeby osob se
sníženou schopností pohybu a orientace v přístupu
k aplikacím nebo službám inteligentního dopravního
systému.

Účelnost
Soulad
s horizontálními
kritérii

NE – Zohlednění potřeb osob se sníženou schopností
pohybu a orientace není popsána ve studii
proveditelnosti.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Telematika pro veřejnou dopravu.




žádost o podporu
studie proveditelnosti

aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO – Projekt je realizován v dopravním prostředku 
nebo v místě provozu, obsluhy či řízení dopravy

zahrnuté do systému integrované dopravy (systému
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.).
Projekt je navržen k realizaci v rámci systému
integrované dopravy.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Projekt není realizován v dopravním prostředku
nebo v místě provozu, obsluhy či řízení dopravy
zahrnuté do systému integrované dopravy (systému
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.).
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Telematika pro veřejnou dopravu.
ANO - Projekt je součástí Integrovaného dopravního 
systému Prahy a Středočeského kraje a je v souladu

alespoň s jednou uvedenou aktivitou, která přispívá
k zatraktivnění a užívání veřejné hromadné dopravy,
tj. předmětem projektu je:

Projekt je součástí Integrovaného dopravního
systému Prahy a Středočeského kraje.



zapojení vozidel dopravců v Pražské
metropolitní oblasti do centrálního
dispečinku veřejné dopravy v současnosti
provozovaného Regionálním organizátorem
Pražské integrované dopravy,



nebo vybavení vozidel dopravců v Pražské
metropolitní oblasti systémem pro
sledování polohy v reálném čase,



nebo pořízení a instalace zařízení pro
preferenci do vozidel dopravců v Pražské
metropolitní oblasti,

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti

aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI



nebo zřízení a doplnění zařízení aktivní
preference na světelných signalizačních
zařízeních na křižovatkách v Pražské
metropolitní oblasti,



nebo zavedení informačních panelů do
vozidel dopravců v Pražské metropolitní
oblasti,



nebo zavedení zastávkových informačních
prvků (sloupků, panelů) na zastávky veřejné
dopravy v Pražské metropolitní oblasti,



nebo zavedení velkoplošných informačních
panelů na zastávky veřejné dopravy
v Pražské metropolitní oblasti,



nebo instalace samoobslužných prodejních
kiosků na zastávky veřejné dopravy
v Pražské metropolitní oblasti,



nebo instalace označovačů jízdenek Pražské
integrované dopravy v železničních
stanicích a zastávkách v Pražské
metropolitní oblasti, které dosud vůbec
nejsou nebo jsou pouze částečně vybaveny
označovači jízdenek Pražské integrované
dopravy.
NE - Projekt není součástí Integrovaného dopravního
systému Prahy a Středočeského kraje, protože není
v souladu ani s jednou výše uvedenou aktivitou.

aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Telematika pro veřejnou dopravu.

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je  žádost o podporu
kompatibilní (sledování vozidel v reálném čase,
 studie proveditelnosti
zastávkový informační systém, preference,
odbavovací a informační systémy) se systémem
Pražské integrované dopravy.
Projekt je kompatibilní se systémem Pražské
integrované dopravy.

Účelnost

NE – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt
není kompatibilní (sledování vozidel v reálném čase,
zastávkový informační systém, preference,
odbavovací a informační systémy) se systémem
Pražské integrované dopravy.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Telematika pro veřejnou dopravu.

Projekt má silnou vazbu na opatření 1.2.2: Opatření
pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy
v uličním provozu.

ANO – Ze studie proveditelnosti a ze zápisu pracovní
skupiny ITI vyplývá, že projektem jsou řešeny aktivity
kompatibilní s aktivitami týkajícími se preference
vozidel veřejné hromadné dopravy, které budou
realizovány na území hl. m. Prahy z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR.
NE - Ze studie proveditelnosti a ze zápisu pracovní
skupiny ITI vyplývá, že projektem jsou řešeny aktivity
nekompatibilní s aktivitami týkající se preference
vozidel veřejné hromadné dopravy, které budou

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Zápis z realizační pracovní skupiny ITI pro oblast
dopravy

aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
realizovány na území hl. m. Prahy z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR.
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká preference
veřejné hromadné dopravy nebo projekt není
zaměřen na aktivitu Telematika pro veřejnou
dopravu.

ANO – Projekt byl Řídícím výborem ITI PMO
posuzován jako součást souboru alespoň dvou
projektů, které společně naplňují daný specifický cíl
nebo opatření Strategie ITI nebo projekt zahrnuje
řešení dané aktivity ve 2 a více SO ORP v rámci
Pražské metropolitní oblasti nebo subjektech.

Projekt je součástí většího souboru projektů, který
přispívá k integrovanému řešení problému.

účelnost

NE – Projekt nebyl Řídícím výborem ITI PMO
posuzován jako součást souboru alespoň dvou
projektů, které společně naplňují daný specifický cíl
nebo opatření Strategie ITI, ale jako samostatný
projekt, který nezahrnuje řešení dané aktivity ve 2 a
více SO ORP v rámci Pražské metropolitní oblasti
nebo subjektech.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Telematika pro veřejnou dopravu.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní
oblasti
 vyjádření Řídícího výboru ITI PMO – bod 1 Soubor
projektových záměrů

