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 Zvýšení přeshraniční mobility ve střední Evropě   

Projekt EDITS spolufinancovaný Evropskou unií byl zahájen ve Vídni 
 

 
Úvodní konference projektu Evropská digitální dopravní infrastrukturní síť pro inteligentní dopravní 
systémy (EDITS) se uskutečnila 4. října 2012 ve Vídni.  
EDITS je realizován v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE a 
spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt sdružuje 13 partnerů z pěti zemí 
(Rakouska, České republiky, Maďarska, Itálie a Slovenska) pod vedením společnosti AustriaTech 
(agentury rakouského Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie). Celkový rozpočet 
projektu, který bude trvat 30 měsíců až do prosince 2014, činí 2,42 mil. Eur. 
Projekt je zaměřen na podporu mobility obyvatel středoevropského regionu. Výsledky projektu 
poskytnou cestujícím interoperabilní multimodální informační služby založené na platformě pro  
harmonizovanou výměnu dat a informací. 
Za účelem dosažení tohoto cíle budou navržena vylepšení stávajících informačních systémů pro 
cestující a řízení dopravy. Stěžejním bodem projektu EDITS je vytvoření integrované grafické 
platformy  (EDITS GIP) se společným rozhranním, které zajistí možnost výměny dopravních informací 
mezi regiony. Poskytování kvalitních vyhledávacích služeb možných dopravních spojení zajišťovaných 
různými druhu veřejné i individuální dopravy na území několika států přispěje ke změně dopravního 
chování obyvatel a naplňování vize udržitelné dopravy. 
Partneři projektu se rozhodli přijmout výzvu poskytovat koncovým uživatelům spolehlivé informace 
potřebné pro jejich plánovanou či právě realizovanou cestu multimodální dopravou. Budou tak 
překonány stávající problémy – časté dopravní zácpy a nedostatek informací o přeshraničních 
dopravních spojích. EDITS podpoří rozvoj multimodálního způsobu cestování a usnadní výměnu 
informací na mezinárodní úrovni, budou tak překlenuty rozdíly mezi jednotlivými regionálními a 
národními dopravními informačními systémy. 
Klíčové téma projektu bylo také diskutováno ve dnech 22. až 26. října 2012 na světovém kongresu 
ITS 2012 ve Vídni, jehož účastníci měli možnost se seznámit s nejnovějšími trendy i chystanými 
politickými opatřeními v oblasti ITS. V rámci kongresu se uskutečnil seminář, kde partneři projektu 
EDITS prodiskutovali s mezinárodní odbornou veřejností přístupy jednotlivých zemí a regionů 
k veřejnému poskytování a výměně přesných  dat pro digitální mapové podklady určené pro aplikace 
v dopravním sektoru. 
Přestože projekt byl zahájen teprve nedávno, je součástí akčního plánu, který je prováděcím 
dokumentem  strategie Evropské unie pro Podunají (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů SEC (2010) 1490 v konečném 
znění), kde jedna z klíčových akcí v prioritní oblasti 1 (ke zlepšení mobility a multimodality) se 
zaměřuje na zavádění multimodálních služeb. EDITS bude jedním ze stěžejních iniciativ, které budou 
poskytovat dopravní informace pro cestující a umožní efektivnější řízení a využívání stávající 
dopravní infrastruktury. 


