Seminář
v rámci pilotního projektu kooperativních systémů ITS „C-Roads Czech Republic“

ITS a C-ITS a jejich plánovaná podpora
v OPD3, IROP2 a CEF Transport 2
23. listopadu 2021 v Brně
seminář volně navazuje na konferenci „C-ITS pro města“, která se koná dne
22. listopadu 2021 v Brně

PROGRAM
1 denní seminář:

Prezentace, diskuze, videoukázky z reálné implementace C-ITS

Věcný obsah:

Zkušenosti s předkládáním a hodnocením projektových žádostí
OPD2 „ITS pro města“, povinnosti investora jakožto
poskytovatele služby inteligentního dopravního systému podle
zák. 13/1997 Sb. §39a, předkládání projektových žádostí
z hlediska souladu projektu s technickými harmonizačními
požadavky stanovenými v legislativě EU a ČR, příprava
a vyhlašování výzev OPD a IROP v budoucím finančním období
k projektům ITS a C-ITS a jejich provázanosti po věcné stránce
i načasování k podávání projektových žádosti C-ITS „pro
infrastrukturu“ a „pro vozidla MHD“, zpětná vazba od účastníků
semináře pro MD a MMR

Komu je seminář určen:

Seminář je pořádán zejména pro zástupce obcí (měst) a krajů, pro
zástupce společností založené nebo zřízené obcí nebo krajem
jejichž činnost souvisí s dopravou, pro zástupce profesních
sdružení jako např. Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení
místních samospráv ČR, Asociace krajů České republiky,
Sdružení dopravních podniků ČR, Česká asociace organizátorů
veřejné dopravy apod.

Datum:

23. listopadu 2021

Registrace:

09:00 – 09:30 hod.

Začátek:

09:30 hod.

Konec:

16:00 hod.

Účast:

Zdarma (do vyčerpání kapacity přednáškového sálu)

Místo pořádání semináře: Sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1,
602 00 Brno

Kontaktní osoba pro praktické a organizační otázky:
Ing. Lukáš Bílek, Ministerstvo dopravy
Tel.: 225 131 661, Mobilní telefon: 702 227 450, e-mail: lukas.bilek@mdcr.cz
Úvodní část
09:00 – 09:30
09:30 – 09:35
09:35 – 09:40

Registrace účastníků
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brno –
Zahájení a přivítání účastníků
Ing. Martin Pichl, Ph.D., Ministerstvo dopravy – Krátké slovo
k programu a cílům semináře

Blok 1: Zkušeností s přípravou konkrétních projektů ITS i C-ITS
spolufinancovaných z OPD nebo CEF a jejich realizace – co přinesla praxe
Moderátor: Ing. Martin Pichl Ph.D., Ministerstvo dopravy, Odbor ITS a kosmických
aktivit a výzkumu, vývoje a inovací
09:40 – 10:00

Ing. Matěj Malý, INTENS
Corporation (partner
projektu C-Roads Czech
Republic)

Základní představení kooperativních
systémů ITS (C-ITS) v kontextu
projektu C-Roads Czech Republic

10:00 – 10:20

Ing. Martin Chovanec
ředitel úseku technického,
Dopravní podnik Ostrava

Jak přispívá podpora ITS k rozvoji
městské hromadné dopravy

10:20 – 10:40

Ing. Roman Nekula, MBA,
správní ředitel, Brněnské
komunikace

Zkušenosti z implementací ITS a CITS ve městě Brně a vztah k dotačním
programům OPD, CEF a IROP

10:40 – 11:00

Ing. Petr Bureš, Ph.D.,
Fakulta dopravní, ČVUT
v Praze

Zkušenosti z hodnocení projektů
podávaných v rámci výzev OPD pro
specifický cíl 2.3 – ITS ve městech

11:00 – 11:20

Diskuze

Všichni účastníci semináře

11:00 – 11:20

Přestávka

Blok 2: Nově připravované operační programy OPD a IROP, program CEF
Transport 2 a související rámce
Moderátor: Ing. Daniel Morys, MBA, generální ředitel, Dopravní podnik Ostrava
11:20 – 11:40

Mgr. Michal Kokeš,
Mgr. Michal Ulrich,
Ministerstvo dopravy,
Odbor fondů EU

Příprava Operačního programu OPD3
s důrazem na podporu ITS a C-ITS

11:40 – 12:00

Mgr. Martin Janda,
Ministerstvo pro místní
rozvoj, Odbor řízení
operačních programů

Plánovaná podpora ITS a C-ITS v
IROP2

12:00 – 12:20

Ing. Petr Šváb, Ministerstvo
dopravy, Odbor fondů EU

Podpora ITS a C-ITS z Nástroje pro
propojení Evropy 2021-2027 (CEF2)

12:20 – 12:40

Diskuze

Všichni účastníci semináře

12:40 – 13:15

Historie brněnské radnice - prohlídka s průvodcem

13:15 – 14:00

Přestávka na oběd

Blok 3: Informace o dopravním provozu a o cestování v rámci EU, technická
harmonizace a standardizace ITS a C-ITS, legislativní povinnosti a příležitosti pro
inovativní řešení
Moderátor: Ing. Petr Bureš, Ph.D., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
14:00 – 14:20

Ing. Petr Bureš, Ph.D.,
Fakulta dopravní, ČVUT
v Praze

Povinnosti na sdílení dopravních dat
vyplývající z Nařízení EK v přenesené
pravomoci

14:20 – 14:40

Ing. Jiří Bartoň, člen
prezídia Sdružení pro
dopravní telematiku

Praktické zkušenosti z výstavby ITS
z pohledu technického dozoru
investora

14:40 – 15:00

Ing. Miroslav Haltuf,
zástupce ČR v
Shift2Rail States
Representatives Group

15:00 – 15:20

Ing. Zuzana Švédová Ph.D.,
Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

15:20 – 15:40

Diskuze

Výzvy pro výzkum a inovace
Shift2Rail v oblasti nových technologií
pro veřejnou osobní dopravu –
programové synergie s nástrojem CEF
a národními programy pro podporu a
rozvoj mobility využívající více druhů
dopravy
Vize a cíle projektu CEF2 Data4 PT
(https://data4pt-project.eu/), požadavky
z delegovaného aktu – Nařízení EK
v přenesené pravomoci č. 2017/1926
o poskytování multimodálních
informačních služeb o cestování
v rámci EU a realizace konkrétních
opatření projektu v kontextu veřejné
osobní dopravy
Všichni účastníci semináře

16:00

Ukončení semináře

Registrace na seminář nejpozději do 12. 11. 2021 (do vyčerpání kapacity přednáškového
sálu):

Máte-li zájem zúčastnit se semináře „ITS
a C-ITS a jejich plánovaná podpora
v OPD3, IROP2 a CEF Transport 2“,
registrujte se na tomto
ODKAZE

Máte-li zájem dozvědět se více nebo se zúčastnit konference „C-ITS pro města“, která se
koná ve Hvězdárně a planetáriu Brno předcházejícího dne, tj. 22.11.2021, prosím,
kontaktujte organizátory konference – společnosti INTENS Corporation s.r.o. a O2 Czech
Republic a.s. na emailu konference@c-roads.cz.

