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Speciální obsahová nápověda k vybraným položkám projektového 

záměru 

pro výzvu nositele ITI č. 47 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III (IROP) 

 
2.1 – 2.3 Statutární zástupce, Kontaktní osoba a Další kontaktní osoba 

Elektronicky podepsat projektový záměr musí jedna z uvedených osob v těchto polích. Do 

kontaktních osob je možné vyplnit zástupce poradenské firmy. Není nutné pro kontaktní 

osoby dokládat plnou moc k podpisu od statutárního zástupce žadatele. 

Případnou žádost o stažení projektového záměru už musí podat a podepsat výhradně 

statutární zástupce předkladatele projektového záměru, uvedený v části 2.1 formuláře 

projektového záměru. 

3. Popis projektového záměru 

Pole „Stručný popis projektového záměru“   

Uveďte anotaci, jednoduché shrnutí Vašeho projektového záměru. 

Pole „Zdůvodnění realizace projektového záměru“   

Zdůvodněte v základních bodech realizaci a rozsah projektového záměru i ve vztahu k dále 
uvedeným aktivitám projektového záměru. Popište stávající stav terminálu, parkování. 
(V případě projektového záměru, který řeší samostatný parkovací systém, popište  technický 
stav terminálu, ke kterému přísluší a obráceně) 

Uveďte počet spojů hromadné dopravy v běžný pracovní den a ve víkendový den, zastavující 
na terminále/zastávce. Vyjmenujte jednotlivé linky hromadné dopravy.  

V případě realizace projektového záměru na území obce s více než 50 tisíci obyv. popište 
soulad s principy udržitelné mobility. 

Uveďte zdroje výše uvedených informací. 

Pole „Popis aktivit projektového záměru“                             

Uveďte popis jednotlivých aktivit projektového záměru. 

„Jednotlivou aktivitou“ je míněno: 

- typy parkovacích míst P+R; B+R apod. 
- autobusová stání (MHD; příměstská hromadná doprava) 
- chodníková tělesa 
- cyklostezky 
- případně další aktivity. 
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Uveďte i aktivity, které jsou zahrnuty do nezpůsobilých výdajů – ať už z důvodu pravidel 
způsobilosti výdajů nebo kvůli překročení finanční velikosti projektu.  

Ke každé aktivitě uveďte odhad nákladů a případně alikvotní část připadající na způsobilé 
výdaje.   

Popište u jednotlivých aktivit i širší vazby na stávající infrastrukturu. Např. u cyklostezky, jaké 
je napojení na stávající cyklistickou síť apod. 

Pole „Cíle projektového záměru (hlavní cíl a specifické cíle)“   

Popište cíle realizace projektového záměru. Popište plánovanou změnu oproti stávajícímu 
stavu nejen ve vazbě na indikátory a konečný technický stav terminálu/parkovacího systému 
po realizaci projektového záměru. 

Pole „Popis dopadu (přínosu) projektového záměru na území ostravské aglomerace“  

Popište vazbu terminálu na okolní terminály na území ostravské aglomerace a jak se změní 
význam terminálu po realizaci projektového záměru. Uveďte předpoklad zvýšení atraktivity 
pro uživatele terminálu, pokud je možné, vyčíslete jejich navýšení. Uveďte, jaký bude rozsah 
(velikost) terminálu/ parkovacího systému po skončení realizace projektového záměru (bez 
ohledu, zda ze způsobilých / nezpůsobilých výdajů). 

Pole „Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru“ 

Popište stav přípravy k datu předložení projektového záměru. 

Uveďte, které přípravné dokumentace jsou vyhotoveny. Uveďte vydaná rozhodnutí. 
V případě, že stavba nebude realizována pouze na pozemcích předkladatele, uveďte stav 
projednávání s majiteli pozemků.  
 
V případě budování parkovacích míst uveďte stav dopravně-inženýrské analýzy kapacitního 
řešení parkoviště.   
 
Pole „Popis podmiňujících aktivit (projektů) pro realizaci projektového záměru“ 

Popište podmiňující stavby i jiných subjektů, které ovlivňují zahájení realizace projektů, např. 
výstavba kanalizace. Uveďte jejich časovou souvislost. 

Může se jednat i koordinační stavby, např. výstavba komunikací ovlivňující objízdné trasy 
apod.  

Pole „Popis způsobu realizace a časového harmonogramu“ 

Popište časový harmonogram realizace přípravy, výběrových řízení, samotné realizace 
(etapizace). Zdůvodněte jejich délku, případně ze kterých údajů vycházíte. Odlišujte časové 
riziko.  

Pole „Lokalizace projektového záměru“ 

Uveďte umístění terminálu/ parkovacího systému. 
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Pole „Popis cílových skupin“ 

Popište cílové skupiny ve vazbě na jednotlivé aktivity.  

Uveďte počet cestujících přestupujících na terminálu v běžný pracovní den, případně ve 
víkendový den. Rozlišujte počty cestujících podle jednotlivých způsobů dopravy a uveďte 
zdroje, případně způsob výpočtu. 

Pole „Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do projektového záměru“ 

Uveďte partnery předkladatele, kteří spolupracovali/jí/budou spolupracovat. Popište jejich 

zapojení. Partner projektového záměru ≠ dodavatel.  

4. Časový harmonogram projektového záměru 

„Předpoklad zahájení realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy vznikl nebo 

vznikne první způsobilý výdaj projektového záměru. V rámci komentáře popište, o jaký výdaj 

se jedná. 

„Předpoklad zahájení fyzické realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předání staveniště nebo dodání první technologie. Relevantní je datum pro 

objemově (v Kč) největší aktivitu projektového záměru. V rámci komentáře uveďte, o jakou 

aktivitu se jedná. 

„Předpoklad ukončení fyzické realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte kolaudaci stavby nebo dodání poslední způsobilé technologie. Popište opět 

v komentáři, o kterou aktivitu se bude jednat.  

„Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předložit závěrečnou žádost o platbu. Uvedené datum nesmí překračovat 

datum vedené ve výzvě Nositele ITI. 

„Předpoklad předložen kompletní projektové žádosti do ISKP 2014+“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předložit plnou žádost do ISKP 2014+, uvedené datum nesmí překročit datum 

ukončení příjmu žádosti dle výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace. 

5. Rozpočet projektového záměru 

Vyplňte náklady projektového záměru. Doplňte hodnoty % dotace dle pravidel výzvy a 

příslušného typu předkladatele. Výpočet požadované dotace v Kč proběhne automaticky. 

6. Finanční plán CZV v Kč v jednotlivých letech (plánované předložení žádostí o platbu) 

Do kolonek jednotlivých let uveďte částku z celkových způsobilých výdajů, které v daném 

roce předpokládáte předložit v žádostech o platbu. 

Pole „Zdroje financování projektového záměru“ 
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Popište zdroj financi na profinancování a kofinancování. V případě žadatele obec, popište 

stav projednání financování v orgánech obce.  

Popište profinancování realizace projektu-etapizaci. Zdůvodněte zvolenou etapizaci. 

7. Indikátory   

75201 – Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě – 

uveďte počet rekonstruovaných terminálů/přestupních uzlů; v případě projektového záměru 

na samostatný parkovací systém B +R bude cílová hodnota 0  

74001 – Počet vytvořených parkovacích míst – počet parkovacích míst pro vozidla, která jsou 

vytvořena realizací projektového záměru. V rámci komentáře k indikátorům uveďte, o kolik 

se zvýší počet parkovacích míst u příslušného terminálu/přestupního uzlu díky realizaci 

projektového záměru 

76401 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola - počet parkovacích míst pro kola, která jsou 

vytvořena realizací projektového záměru. V rámci komentáře k indikátorům uveďte, o kolik 

se zvýší počet parkovacích míst pro kola u příslušného terminálu/přestupního uzlu díky 

realizaci projektového záměru 

Indikátor výsledku (environmentální):  

75110 – Počet osob přepravených veřejnou dopravou – uveďte předpokládanou výslednou 

hodnotu, kolik osob projde terminálem po realizaci projektu. V komentáři uveďte přínos k 

navýšení osob předloženým projektovým záměrem. 

8. Udržitelnost 

Popište, kdo bude po realizaci udržovat výsledek realizace, případně hradit provoz. Uveďte, 

zda z hlediska financování předpokládáte navýšení/ snížení provozních nákladů na 

terminálu/provozních nákladů, tyto závěry odůvodněte. 

9. Synergie a integrovanost (navazující nebo související projekty)   

Uveďte projekty/dílčí projekty terminálu, které byly již realizovány nebo se realizují 

souběžně. Samostatně uveďte projektové záměry, které byste chtěli realizovat v nejbližších 

sedmi letech na rekonstrukci rozšíření příslušného terminálu. V rámci popisu uveďte i stav 

přípravy dokumentace. Samostatně uveďte i projekty jiných subjektů, které budou 

doplňovat připravované investice. 

 

 


