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Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Doprava a dopravní infrastruktura 

26. 4. 2022 od 13:00 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program jednání:  
1. Úvod 
2. Informace z jednání s ŘO OP 
3. Informace o kritériích IROP 
4. Harmonogram a implementace ITI 2021+ 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP + OP D) 

 Podkladem Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Podpora vzájemně provázaných projektů a aktivit 

 Nová sekce pro žadatele na webových stránkách ITI „Jak podat projekt“: http://www.iti-

ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

Informace k Modernizačnímu fondu 

 Harmonogram výzev 

 
 Podpora vozidel MHD po vyčerpání alokace v IROP 

 

2. Informace z jednání s ŘO OP 
 

IROP 

 Schválení OP ze strany EK v květnu/červnu 2022 

 1. 4. 2022 – Vydání obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
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 Aktuální pracovní návrh členění alokace pro ÚChA v dopravě: 

 

 

 

 

 

 

 

OP Doprava 

 1. 2. 2022 – jednání nositelů projektů v ÚChA se zástupci EK a JASPERS 

 Předložení aktuální absorpční kapacity na MD ČR 

 MD ČR požaduje v rámci všech aglomerací převahu nových tratí nad modernizacemi (min. 70 % 

vs. 30 %) 

 Zatím není stanoven klíč na rozdělení alokace mezi aglomerace 

 Rizikem je možnost odejmutí části alokace v rámci mid-term hodnocení OPD3 v případě 

nedostatečného čerpání 

 Projekty modernizací musí být v souladu s metodikou posuzování modernizace infrastruktury 

pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu 

 U modernizace tratí pravděpodobně ponížen příspěvek z EU na 80-81 % 

 V rámci ITI možné řešit i telematiku silničního provozu 

 

3. Informace o kritériích přijatelnosti IROP 

Kritéria přijatelnosti IROP 

 IROP nebude provádět v období 2021-2027 věcné hodnocení  

 Ve většině případů využity zkušenosti z období 2014-2020 

 Stále se jedná o pracovní návrh! 

 Představení pouze hlavních změn oproti prezentovaným kritériím z 5. jednání (12/2021) 

Společné kritérium pro všechny aktivity zaměřené na dopravu 
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Společné kritérium pro stavební aktivity  

Kritérium pro aktivitu multimodality (uvažované navýšení spojů z 20 na 40) 

 

4. Harmonogram a implementace ITI 2021+ 

 

Příprava integrované strategie ÚChA 2021+ 

 Integrovaná strategie ÚChA 2021+ v předfinální podobě zveřejněna na http://www.iti-

ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty 

 Připomínky, komentáře, revize (zejm. aktuální podoby integrovaných řešení) možné zasílat do 

16. 5. 2022 

 Následné uzavření, zapracování, projednání finální verze na PS a ŘV ITI 

 Pro schvalování Integrované strategie ÚChA 2021+ je klíčové ukončení procesu SEA 

 Závěr zjišťovacího řízení – plný proces SEA 

 20. 6. 2022 – schvalování koncepční části Integrované strategie ÚChA 2021+ v ZM ÚnL 
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Aktuální orientační harmonogram – koncepční část 

 
 

Akční plán a programové rámce 

 Akční plán – druhá část Integrované strategie navazující na koncepční část, obsahuje několik 

programových rámců, přičemž pro každý OP bude vytvořen jeden programový rámec 

 Programový rámec = seznam strategických projektů s rezervovanou alokací v ITI 

 Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců jsou vázány na: 

 Schválení koncepční části ISg ÚChA 2021+ 

 Schválení OP ze strany EK 

 Orientační schéma procesních kroků 
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Aktuální orientační harmonogram – programové rámce 

 

Kritéria ITI ÚChA 

 Principy stále stejné – jednoznačnost, srozumitelnost, nulová subjektivita 

 Nebudou používána plošně veškerá kritéria, ale dojde k výběru specificky pro každou 

výzvu/aktivitu 

 Obecná kritéria 

 První draft představován na 5. jednání PS 

 Zaslaná členům PS k připomínkování v rámci zápisu a zveřejněna na webu ITI ÚChA 

(http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty) 

 Specifická kritéria 

 Zohledňování specifik v rámci jednotlivých aktivit 

 Vychází z podmínek ŘO či nastavení ISg ÚChA 2021+ 

 Některá kritéria převzatá z IROPu ještě mohou být zcela vypuštěna 

 Soubor uvažovaných specifických kritérií je Přílohou č. 1 tohoto zápisu 

 

5. Diskuze a různé 

 Další postup 

 Finalizace koncepční části ISg ÚChA 2021+ 

 Příprava interních postupů pro implementaci ITI 2021+ 

 Aktualizace harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do 

programových rámců (zveřejněn na: http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-

vyzev) 

 Příprava draftů výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců 

 IROP Tour 
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Prezenční listina 
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Příloha č. 1: Uvažovaná specifická kritéria ITI ÚChA pro PS Doprava a dopravní infrastruktura (k 26. 4. 2022) 

Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – společná 

 Společná kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – bezpečnost dopravy 

 Bezpečnost dopravy – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – modernizace vozového parku 

 Modernizace vozového parku – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – infrastruktura MHD 

 Infrastruktura MHD (multimodalita) – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – telematika 

 Telematika – žádná specifická kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 

 Ke zvážení návrh specifického kritéria věcného hodnocení 
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – cyklodoprava 

 Cyklodoprava – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 
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 Cyklodoprava – Ke zvážení návrh specifického kritéria věcného hodnocení 

 

Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – drážní infrastruktura 

 Drážní infrastruktura (OP D) 

 Žádná specifická kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 

 Ke zvážení návrh specifického kritéria věcného hodnocení 

 

http://www.iti-ucha.cz/

