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Sociální podnik Aranžérie dává práci
květinářkám s epilepsií
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editorial

fakta o OP PPR

Vážení kolegové,
milí čtenáři,

Uzavřeny smlouvy již se
436 projekty

dovolte, abych vás na sklonku léta opět přivítal nad stránkami
našeho bulletinu a nabídl vám přehled toho hlavního, co se
v uplynulém čtvrt roce událo nejen v Operačním programu
Praha – pól růstu ČR, ale i na odboru evropských fondů.

Podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR dosud
pražské zastupitelstvo schválilo pro 749 z 1314 předložených
projektů. Žádosti o dotace mířily do celkem 40 výzev, které byly
až dosud v pražském operačním programu vyhlášeny. Celkové
způsobilé výdaje schválených projektů včetně dvou projektů
technické pomoci dosáhly bezmála 7,3 miliardy korun. K 30.
srpnu byly uzavřeny smlouvy ve výši 4,7 miliardy korun celkových
způsobilých výdajů, a to u 436 projektů.

Pražský operační program vstupuje do závěrečné třetiny, zájem
žadatelů o dotace vrcholí a současně se zvyšuje rychlost, s níž se
nám daří předkládat projekty ke schválení a čerpat prostředky
připravené na jejich realizaci. Schválena k financování zatím
byla přibližně polovina z více než 1300 dosud předložených
projektů, z řady z nich se již můžeme těšit, mnoho dalších se
začne uskutečňovat v nejbližší době. Se třemi z těchto projektů
vás na následujících stránkách seznámíme, abyste se přesvědčili,
že evropské fondy jsou velmi užitečným nástrojem a že s ním
umíme zacházet.
Nejprve se s vámi podělíme o informace o chystané výstavbě
parkovacího domu P+R na Černém Mostě, který ročně odlehčí
pražské dopravě až o 363 tisíc vozů a zdejšímu ovzduší o stovky
tun oxidu uhličitého.
Dalším projektem, o kterém vás chceme informovat, je květinářství,
jež poskytuje práci lidem s epilepsií a jejich blízkým. Jde o jediný
sociální podnik svého druhu u nás a jsme hrdí na to, že se mu –
i díky podpoře z pražského operačního programu – dobře daří.
Do třetice vás pozveme na návštěvu podnikatelského
inkubátoru, který působí při Vysoké škole ekonomické v Praze
a který již brzy moci využívat větší a modernější prostory.
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Nejvíce projektů, a sice 455 z 811 předložených, schválilo pražské
zastupitelstvo ve 13 výzvách vyhlášených v rámci prioritní osy 4
Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Na tuto
prioritní osu je vyčleněno 2,3 miliardy korun, výdaje projektů
až dosud schválených zastupitelstvem přesáhly činí 1,5 miliardy
korun. Smlouvy byly uzavřeny u 261 projektů, a to ve výši 1,3
miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Vaší pozornosti bych rád doporučil také rozhovor s odborníkem
na fungování Evropské unie Tomášem Prouzou, který se podílí
na přípravě Prahy na blížící se nové programové období EU.
Kromě výše zmíněného samozřejmě v aktuálním vydání bulletinu
najdete i další rubriky, na které jste zvyklí, v nichž najdete potřebné
a pravidelné informace.

Celkem 69 ze 107 předložených projektů schválilo ZHMP
v deseti výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této osy
převyšuje tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů
zatím schválených ZHMP přesáhly 2,3 miliardy korun. Smlouvy
byly uzavřeny u 45 projektů, a sice ve výši 1,6 miliardy korun
celkových způsobilých výdajů.
Celkem 20 z 32 podaných projektů schválilo ZHMP v sedmi
výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita
a energetické úspory. Celková alokace této osy jsou bezmála
tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů schválených
ZHMP převýšily 1,7 miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve
výši téměř 962 milionu korun celkových způsobilých výdajů, a to
u 18 projektů.

Celkem 203 ze 362 předložených projektů schválili pražští
zastupitelé v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková alokace
této osy činí 1,2 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje zatím
schválených projektů přesahují 1,2 miliardy korun. Smlouvy
byly uzavřeny u 110 projektů, a to ve výši 506,3 milionu korun
celkových způsobilých výdajů.

Ing. Karel Andrle
pověřený ředitel Odboru evropských fondů MHMP
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výzvy OP PPR
Projekty je možné podávat
do pěti výzev

V

íce než jedna a tři čtvrtě miliardy korun je
v pražském operačním programu vyčleněno
na pět výzev, do kterých se zájemci
v současnosti mohou hlásit. Další tři výzvy s celkovou
alokací 910 milionů korun se otevřou ještě do konce
letošního roku.

Bude mezi nimi výzva číslo 49, na kterou je vyčleněno 300
milionů korun. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj podmínek
pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní
výchovy na školách, na posílení komunitní role škol na základě
spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem,
kulturními a sportovními institucemi a městskou správou, na
vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rovněž
na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků organizací
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OTEVŘENÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní
výuku. Žádosti o dotace na projekty bude do této výzvy možné
podávat do 30. května příštího roku.
Zbývající dvě výzvy plánované na letošní rok budou vyhlášeny
28. listopadu a žadatelé o podporu se do nich mohou hlásit
do 31. prosince příštího roku. Na první z nich, výzvu s číslem 43,
která sleduje nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým
i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury, je
vyčleněno 410 milionů korun.
Druhá výzva, číslo 44, hodlá podpořit opatření pro preferenci
povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu a z pražského
operačního programu je na ni vyčleněno 200 milionů korun.

Výzva

Název výzvy

Alokace výzvy

Vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu
žádostí

30

Energetické úspory v městských objektech Realizace pilotních projektů přeměny energeticky
náročných městských budov na budovy s téměř
nulovou spotřebou energie

900 000 000 Kč

7. 6. 2017

27. 9. 2018

39

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné
inovační infrastruktury III

600 000 000 Kč

17. 1. 2018

17. 10. 2018

38

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků
a chráněných pracovišť

42 000 000 Kč

24. 1. 2018

23. 1. 2019

42

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

21 000 000 Kč

7. 3. 2018

24. 1. 2019

45

Navýšení kapacit základního vzdělávání za
účelem sociální inkluze

200 000 000 Kč

12. 9. 2018

20. 6. 2019
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aktuality
Písemná komunikace
o zakázkách povinně
elektronicky

Nový důvod pro
prodloužení termínu
ukončení realizace projektu

Elektronickou podobu musí mít od 18. října letošního roku
veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
veřejné zakázky. Vyplývá to z ustanovení § 211 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které 18. 10. 2018
nabude účinnosti.

Dvouměsíční a větší prodlení při procesu schvalování projektu je
od 21. června letošního roku důvodem, který dává žadatelům
a příjemcům dotací z Operačního programu Praha – pól růstu
ČR možnost požádat o prodloužení lhůty pro realizaci projektu
oproti textu výzvy. O doplnění zmíněného důvodu mezi již
platné důvody do Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR,
verze 4.3 rozhodl ředitel Odboru evropských fondů MHMP
prostřednictvím Metodického dopisu č. 2/2018, který 21. 6.
2018 vstoupil v účinnost.

Kromě toho jsou veřejní zadavatelé dle § 4 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, již
od 1. 7. 2018 povinni zajistit, aby byl v jimi řízených orgánech
při zadávání veřejných zakázek používán výhradně Národní
elektronický nástroj (NEN) v rozsahu stanoveném v příloze
tohoto usnesení. Tato povinnost vyplývá z Usnesení Vlády
České republiky č. 467/2017 ze dne 21. června 2017.

Praha vzorem pro Varšavu

N

a studijní návštěvu přijeli do Prahy
díky projektu „Mobile in Europe“ před
prázdninami experti operačního programu
Mazowiecko, který zahrnuje především Varšavu a její
okolí. Operační program Praha – pól růstu ČR využili
jako vzor řádné správy evropských fondů a také jako
inspiraci pro přípravu dílčích výzev a projektů.
Účastníci každého ze dvou turnusů studijní návštěvy v Praze
absolvovali úvodní představení Prahy a způsobů, jak využívá
evropské fondy, a podrobnou prezentaci činnosti jednotlivých
oddělení magistrátního odboru evropských fondů. Pracovníci

polského partnerského úřadu navštívili pracoviště pražských kolegů
a seznámili se s jejich pracovními postupy a s rozdíly v postupech
obou zemí.
Nechyběly ani exkurze na místa realizací jednotlivých projektů
z programu Praha - pól růstu ČR a také z programů minulého
programového období. Ať už se jednalo o školku a parky v Dolních
Počernicích, komunitní centra a školy na Černém Mostě nebo
o bezbariérové přístupy do stanic metra či nové tramvajové tratě,
vždy podle slov polských partnerů šlo o mimořádně zajímavou
inspiraci, jak mohou být evropské fondy efektivně využity pro zlepšení
každodenního života obyvatel města.

Metodický dopis rovněž v kapitole 25.2 Příjmy projektů mimo č.
61 obecného nařízení upravuje a zpřesňuje povinnosti a pravidla
pro jiné peněžní příjmy a z Pravidel pro žadatele a příjemce
vypouští Přílohu č. 8 Karta účastníka projektu (podpořené
osoby).
Metodický dopis je publikován na webových stránkách OP
PPR v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako
Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP
PPR, verze 4.3.

Ombudsman pražského operačního programu Jan Hauser, starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter a účastníci polské delegace.

8 | Zprávy z pólu – podzim 2018

3 / 2018

|9

aktuality
Praha navázala spolupráci
s albánskými městy

N

ejúspěšnější projekty Operačního programu
Praha – pól růstu ČR představil v květnu
v albánské Tiraně pražský ombudsman
pro evropské fondy Jan Hauser. Jako jednoho ze
tří předních evropských expertů na problematiku
čerpání z fondů EU ho na akci pozvala Evropská
komise.

Čtyřdenní školení bylo určeno pro zástupce 61 albánských
municipalit (městské správní orgány), kteří jím prošli ve dvou
skupinách. Praha byla příkladem nejen pokud jde o konkrétní
projekty počínaje modernizací metra a dalších prvků veřejné
dopravy, ale i pokud jde o úpravy parků, fungování dětských
skupin a sociální začleňování a vzdělávání. Oceněna byla také
v oblasti řízení rizik, spolupráce města a soukromého sektoru
a využívání komunitárních programů jako jsou Evropa pro
občany nebo Zaměstnanost a sociální inovace.
Pražský ombudsman představil nejúspěšnější projekty
z programů Praha – pól růstu ČR, Praha – Adaptabilita,
Praha – Konkurenceschopnost a také z národních operačních
programů. S největším zájmem se setkaly projekty dětských
skupin, bezbariérových přístupů do metra, dopravy osob se
zdravotním znevýhodněním a sociálního začleňování. Za
největší inspiraci pak účastníci označili projekt Řemeslo žije,
příklad mimořádně úspěšné spolupráce hlavního města,
odborných škol a podnikatelské sféry, který dlouhodobě
pomáhal popularizovat technické obory na středních školách.
Vzhledem k novým možnostem Albánie účastnit se řady
evropských dotačních programů bylo pro účastníky školení velmi
užitečné seznámit se s praktickými aspekty čerpání evropských
fondů včetně rizik a možných administrativních problémů. Pro
Prahu jsou naopak užitečné kontakty na albánské municipality,
které pro využití většiny vyčleněné finanční podpory EU
nutně potřebují zahraniční partnery. Z tohoto pohledu je
Česká republika a zejména Praha možným a velmi žádaným
partnerem, což může přinést nejen finanční prostředky, ale
především nové obchodní, vědecké a vzdělávací příležitosti.
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rozhovor
Karel Andrle
pověřený ředitel Odboru
evropských fondů Magistrátu
hlavního města Prahy

Operační program
Praha – pól růstu ČR:
dotace získávají jen
ti nejlepší
Operační program Praha – pól růstu ČR
vstupuje do závěrečné třetiny. Ačkoli se
kvůli snaze dohnat zděděné zpoždění
ve dvou končících operačních
programech a propastně odlišným
parametrům nového programu
dostal hned na začátku do skluzu,
už v prvním roce prokázal vysokou
životaschopnost. K rozhovoru jsme
tentokrát pozvali pověřeného
ředitele odboru evropských
fondů pražského magistrátu
Karla Andrleho.
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Operační program Praha – pól růstu ČR je jedním
z nejmenších programů v České republice, zároveň však
pokrývá několik velmi různorodých oblastí, do kterých míří
podpora. V současnosti se rychlost schvalování projektů
i čerpání již přidělených prostředků zvyšuje. Jak se Vám
podařilo dosáhnout svižného tempa?

vztažený vždy k určitému časovému období. Prozatím jsme
v odhadech ke konci roku optimističtí, nicméně více budeme
vědět až v roce příštím.

Co vám dělá největší radost a je naopak něco, co byste rád
změnil?

Na současnou situaci má vliv hned několik faktorů. Projekty
se nám daří rozjíždět především díky aktivním žadatelům
Jsem rád, že se nám podařilo rozběhnout program natolik,
a dobře připraveným projektům, ale rovněž díky týmu
že zájem žadatelů vytváří převis téměř ve všech výzvách
kolegyň a kolegů odboru evropských fondů. Naše snaha
a realizují se tak skutečně kvalitní a potřebné projekty. Těší
o zjednodušování administrace projektů by ale bez zpětné
mě také fakt, že výsledky naší práce už můžeme vidět. Situaci
vazby žadatelů a příjemců nebyla
nám bohužel ztěžuje to, že nám,
Zájem
žadatelů
vytváří
převis
téměř
tak účinná. Podněty z druhé strany
jako dnes většině firem a úřadů,
stolu nám ukazují, co se dá zlepšit.
chybějí lidé. Práce v našem odboru
ve všech výzvách a realizují se tak
Jsem rád, že máme dostatek
není vždy jednoduchá a klidná, na
jen kvalitní a potřebné projekty.
kvalitních projektů, které jsou pro
druhou stranu můžeme nabídnout
obyvatele Prahy opravdu přínosem. Nyní se soustředíme na
velmi dobré pracovní podmínky, čímž zvu všechny čtenáře ke
závěr letošního roku, kdy budeme vyhodnocovat tzv. milníky
sledování nabídky volných pracovních míst na našich webových
jednotlivých prioritních os a kdy budeme poprvé napjatě
stránkách. Velmi rádi bychom přispěli k vytvoření lepšího
sledovat, jak se nám podaří naplnit tzv. pravidlo N+3, tedy
obrazu evropských fondů, v našich projektech totiž vidím, že
objem schválených prostředků v realizovaných projektech,
peníze opravdu pomáhají tam, kde je třeba.
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rozhovor
O podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR se
až dosud ucházelo přes 1300 žadatelů, z nichž uspělo více než
pět set. Které ze schválených projektů považujete za skutečně
zdařilé?

nedávno došlo k úpravě operačního programu a budeme
moci podpořit elektrobusové linky v rámci pražské hromadné
dopravy, na což se už nyní těšíme.

Těch zdařilých je naštěstí většina. Náš program zahrnuje
V průběhu léta došlo vlivem vysokých teplot ke zhoršení
čtyři velké tematické oblasti, které se od sebe nemohou více
smogové situace v Praze, a s horkými léty v příštích letech
lišit. V každé z nich najdeme výborné projekty, které cílovou
lze opakování situace předpokládat. Je mezi projekty, které
skupinu posunuly dále. Naší nejúspěšnější oblastí je školství,
dostaly dotaci z pražského programu nějaký, který tento
kde byla v několika výzvách rozdělena podpora mezi stovky
problém řeší?
projektů, zmiňme např. rozšiřování kapacit mateřských
Problém dopravy a s ní spojených emisí je v Praze jedním
a základních škol, podporu tzv. dětských skupin nebo
z
prioritních témat, proto jsem rád, že hlavní město Praha
vzdělávání pedagogů. Zde spatřuji nejen úspěch programu,
bude realizovat hned několik
ale i velký společenský přínos,
projektů, které se dopravy a jejích
protože děti a školství obecně
Naší nejúspěšnější oblastí je školství, kde
dopadů týkají. Mezi jinými se
jsou tím, co rozhoduje o naší
tak Praha bude věnovat např.
budoucnosti. Neméně důležité
byla v několika výzvách rozdělena
inovativnímu řízení dopravy s prvky
jsou sociální projekty i projekty
umělé inteligence nebo detekci
podpora
již
mezi
stovky
projektů.
v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
vozidel s nadměrnými emisemi
Koneckonců i v dlouho stagnující
částic. Z těch tzv. tvrdých řešení je
oblasti energetických úspor a udržitelné mobility máme
tu pak záchytné parkoviště P+R, které s 850 až 880 místy
několik velmi kvalitních projektů. V této prioritní ose navíc
vznikne na Černém Mostě.
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rozhovor
Tomáš Prouza
Expert na vztahy s EU

Příští eurodotace by
v Praze měly mířit do
ekologie, chytrých nápadů
a komunitního rozvoje
Vystudoval ekonomii, diplomacii
a žurnalistiku a s Evropskou unií spojil
většinu své profesní dráhy, ať už v pozici
náměstka ministra financí, státního
tajemníka pro evropské záležitosti nebo
experta Světové banky. Za své působení
ve prospěch evropského projektu
předloni získal nejvyšší francouzské
státní vyznamenání Řád čestné legie.
Nedávno převzal odpovědnost za
přípravu Prahy na příští programové
období EU. O rozhovor jsme
požádali Tomáše Prouzu, jednoho
z předních českých odborníků na
fungování Evropské unie.
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Na svém blogu se sice označujete za pražskou náplavu,
v Praze ale už s přestávkami žijete více než čtvrt století, takže
její slabiny a potřeby dobře znáte. Jak chcete v její prospěch
využít své dosavadní pracovní zkušenosti, které vám umožňují
vidět věci z nadhledu a v souvislostech?

Často upozorňujete, že je nutné naši pozici v Bruselu zlepšit.
Jak je tam v současnosti vnímána Praha a jaká je - pokud
jde o čerpání dotací z eurofondů - její aktuální pozice vůči
metropolím ostatních členských států EU?

Praha má oproti řadě jiných metropolí obrovskou výhodu –
každý, kdo ji navštívil, si ji zamiluje. A každý, kdo v Praze ještě
Na všech cestách po Evropě i po světě jsem si znovu
nebyl, je "divný". Ale ne vždy s tím umíme pracovat, ne vždy
a znovu potvrzoval, jak je Praha krásná a zajímavá, ale
dokážeme tu pozitivní emoci využít k neformální diplomacii.
že život je v ní zbytečně komplikovaný, že neumíme využít
V Bruselu máme nádherný Pražský dům, ve kterém by ale
to, co máme – chytré lidi, obrovskou koncentraci vysokých
určitě šlo pořádat více akcí a propagovat Prahu nejen jako
škol i lidí s nápady, velmi dobrou infrastrukturu a podobně.
hezké město, ale i jako město, ve kterém vznikají zajímavé
Ale nemluvíme spolu, nemáme odvahu zkoušet nové věci,
myšlenky a které umí přitáhnout
nevtahujeme Pražany do toho, jak
Nemáme
odvahu
zkoušet
nové
věci,
pozornost.
má Praha vypadat. Nemusíme
vynalézat kolo, stačí se dívat kolem
nevtahujeme Pražany do toho, jak
Pokud jde o eurofondy, hodně lidí se
sebe. A mít odvahu pochopit, že
má Praha vypadat.
ptá na zkušenosti Prahy s podporou
lidé nechtějí žít v nudném skanzenu,
inovací a častým tématem debat je
ale ve městě, které se vyvíjí a které už tak komplikovaný
i podpora komunitních aktivit. Osobně se mi velmi líbí způsob,
dnešní život zjednodušuje. A to se snažím vnášet i do debat
jakým mnozí západoevropští primátoři a starostové velkých
o budoucnosti Prahy – podívejme se, jak jsou jiná velká města
měst lobbují za své zájmy v Bruselu, a myslím, že v tomto směru
informačně propojená, jak jinde fungují bezemisní zóny
se můžeme stále zlepšovat. Je totiž až překvapivé, kolik toho jde
a podpora elektromobility, jak lze využít moderní technologie
dohodnout neformálně u piva – a u kterého jiného piva by se ty
pro plánování a koordinaci různých prací ve městě.
dohody měly dělat dobře, když ne u českého?
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rozhovor
Na co by si hlavní město mělo dát pozor, aby i po roce 2020
mohlo z unijních peněz čerpat maximální možnou podporu?

na podporu inovací se zapojením vysokých škol a startupů, tak budou naslouchat a Praha bude mít velkou šanci
získat zajímavý objem peněz. Proto v tuto chvíli pracujeme
Musíme jasně vědět, na co peníze chceme, a musíme
na tom, abychom dokázali nové
dokázat, že je budeme schopni
politické reprezentaci Prahy hned
vyčerpat. Pokud chcete někoho
po komunálních volbách předložit
Líbí se mi, jak mnozí západoevropští
v Bruselu rozesmát, řekněte si
varianty dalšího jednání o EU
o peníze na Pražský okruh nebo
primátoři a starostové lobbují
fondech pro roky 2021–2027.
metro D. Pokud si ale řeknete
Jednání se rychle rozjíždějí, a pokud
za zájmy svých měst v Bruselu.
o peníze na ochranu proti
nemá Praze ujet vlak, bude to
klimatickým změnám, aby se
muset být jedno z prvních témat
Praha nepřehřívala tak jako letos v létě, na elektromobilitu,
nové pražské Rady a Zastupitelstva.
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Jaké bude – z hlediska nyní dostupných informací – příští
programové období EU? Do jakých hlavních oblastí chce
Brusel směrovat podporu?
Klíčových oblastí, kam poplynou evropské fondy, bude pět:
chytřejší Evropa (tedy jak využít chytré nápady na modernizaci
našich ekonomik i života), zelenější Evropa (včetně boje proti
klimatickým změnám), propojenější Evropa (což nebude
jen o dálnicích fyzických, ale i těch elektronických), sociálně
vyrovnanější Evropa a konečně podpora zapojení lidí do rozvoje
jejich komunit. Možností je tak velmi mnoho a ČR si bude muset
vybrat, na co se chce soustředit a kde je reálně schopna čerpat.

V jakých oblastech by evropské dotace chtěla použít Praha?
To rozhodnutí bude samozřejmě na novém vedení Prahy. Ale
osobně bych doporučoval soustředit se na to, aby se v Praze
lépe a spokojeněji žilo. Přeloženo: EU fondy v Praze směřovat
na zlepšení životního prostředí (snižovat emise, zejména
z automobilové dopravy, a podporovat ochlazování města),
na podporu chytrých nápadů (lépe využívat data, která
Praha má, pomáhat start-upům testovat si nové nápady
a více spolupracovat s vysokými školami) a na komunitní
rozvoj, aby se lidé mezi sebou znali a mohli pro svou lokalitu
udělat mnohem víc než dnes.
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o čem se mluví
Východní části Prahy uleví
nový parkovací dům P+R

V

ýraznou
úlevu
zejména
obyvatelům
východního
okraje
Prahy
přinese
velkokapacitní parkovací dům, který se
zanedlouho začne stavět na Černém Mostě. Co do
velikosti nebude mít v Praze konkurenci - dokáže
totiž pojmout až 850 automobilů. Pražské dopravě
tak může odlehčit bezmála o 363 tisíc vozů ročně
a zdejšímu ovzduší o stovky tun oxidu uhličitého
ročně.
Výstavbu nového parkovacího domu, který by měl být
dokončen v prosinci 2020, pražští radní odsouhlasili v červnu.
Jde o nejnákladnější z projektů, které až dosud získaly podporu
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, jeho celkové
výdaje dosáhnou téměř 324 milionů korun. Příprava projektu
trvala sedm let. „Technická správa komunikací zahájila
náročnou přípravnou fázi projektu a následně po investorském
převzetí náš odbor dokončil potřebné výkupy pozemků, dosáhl
pravomocného územního rozhodnutí, probíhá projednávání
stavby ke stavebnímu řízení a je dokončována zadávací
dokumentace stavby pro výběr zhotovitele,“ uvedl Zbyněk Klír
z Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy.

úkolem bude sladit provoz v lokalitě po dokončení parkovacího
domu ke spokojenosti všech subjektů zde působících,“
poznamenal Zbyněk Klír.
Parkovací dům uleví především řidičům přijíždějícím do Prahy
od východu a severu, kteří by v této oblasti rádi zaparkovali auto
a pokračovali do centra veřejnou dopravou. Dvě současná P+R
parkoviště v lokalitě Černý Most totiž už zdaleka nedostačují
a bezradní řidiči se snaží auto zaparkovat u nedalekých
obchodních domů či směrem k sídlišti Černý Most. Nutnost
řešit dlouhodobě neutěšenou situaci potvrdil před dvěma lety
i průzkum mezi uživateli dosavadních parkovišť. Téměř polovina
z nich z Černého Mostu pokračovala veřejnou dopravou do
centra města - první a druhé městské části a necelá pětina do
Prahy 8. Bezmála tři čtvrtiny uživatelů parkovišť směřovaly do
zaměstnání, nebo na pracovní jednání.

Nový parkovací dům výrazně prospěje také lidem, kteří v okolí
metra Černý Most bydlí, a stejně tak i řidičům pohybujícím se
v této části města – ubude totiž hluku, dopravních zácp, nehod
i exhalací. Již v prvním roce provozu nových garáží, kdy si řidiči
na novou možnost parkování teprve budou zvykat, klesnou
podle autorů projektu emise CO2 o více než 700 tun.
Parkovací dům na Černém Mostě bude kapacitně největší
v Praze - nabídne zhruba o 200 stání více než stávající P+R
Letňany nebo P+R Chodov. Vznikne za výjezdem z komunikace
R1 ze směru od Mladé Boleslavi a Hradce Králové poblíž
nákupního centra Černý Most a obchodních domů Makro,
Hornbach a Sconto. Objekt nahradí jedno ze dvou současných
pozemních záchytných parkovišť, jehož kapacita je ovšem
oproti plánovanému domu třetinová. Na okolní komunikace,
autobusové zastávky a stanici metra Černý Most bude objekt
napojen bezbariérově upravenou nadzemní lávkou přes
Chlumeckou ulici.

Celkový vzhled garáží respektuje ráz okolní výstavby a do
oblasti přinese nejen funkční, ale díky promyšlené struktuře
a materiálům také estetický prvek. Objekt bude mít tvar výrazně
podélného kvádru o rozměrech 223,5 metru x 34 metrů a jeho
výška bude reagovat na svažitost terénu směrem k Chlumecké
silnici, takže střecha bude podélně rozdělena na vyšší a nižší část.
Fasádu bude tvořit kombinace tmavých horizontálních lamel
a rostlin pnoucích se po nerezových lankách vzhůru.
Protože hlavní město bude provoz finančně podporovat, bude
možné toto hlídané parkoviště s moderním zázemím využívat za
stejných podmínek jako dosud dle Tarifu Pražské integrované
dopravy, kdy v režimu PID cena parkovného činí symbolických
20 korun za den. První řidiči by zde měli mít možnost zaparkovat
již v únoru, či březnu 2021.

FAKTA O PROJEKTU

Před samotným zahájením stavebních prací je nutné ještě vyřešit
řadu úkolů. “Asi nejobtížnější je plnění podmínek provozovatelů
sousedních obchodních areálů, bez dohody s nimi by stavba
nebyla možná. Komplikovanou záležitostí je rovněž příprava
realizace dvou světelných křižovatek řízených semafory, jejichž
Současné parkoviště.
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Kapacita domu počítá s 850 parkovacími místy, z nichž nejméně
88 budou moci využívat majitelé vozidel na plynná paliva.
Dalších 20 parkovacích stání bude vyhrazeno pro vozidla
přepravující osoby těžce pohybově postižené, osm parkovacích
míst bude vybaveno samostatnou elektrodobíjecí stanicí, počítá
se také s místy pro 38 bicyklů a s prostorem pro městské minivozy.
Objekt bude disponovat také sociálním zázemím.

•

Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 16 nazvané
Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy:
291,5 milionu korun

•

Doba realizace projektu: listopad 2018 – prosinec 2020

•

Žadatel o podporu: Hlavní město Praha

Vizualizace budoucího parkovacího domu.
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o čem se mluví
Zájem o kytice vytvořené
lidmi s epilepsií roste

„Aranžérie je květinová dílna, ve které vznikají květinové vazby
a dekorace s příběhem, naše květinářky do nich promítají
radost a odhodlání do života. Dáváme práci těm, které se
rozhodly pro aktivní přístup a zlepšení své životní situace,
které nečekají na pomoc a podporu druhých. Nacházejí u nás
bezpečné prostředí a všestrannou podporu, ale dbáme také
na jejich profesionalizaci, samostatnost a rozhodnost,“ uvedla
předsedkyně Společnosti E Alena Červenková.

T

éměř na dvojnásobek vzrostl loni oproti předchozímu
roku počet květinových vazeb a dekorací, které připravil
sociální podnik Aranžérie, zaměstnávající především lidí
s epilepsií a jejich blízké. Díky podpoře z pražského operačního
programu totiž mohl podnik - jediný svého druhu v zemi loni několika pracovnicím zvýšit úvazky. Zájem o tuto práci
i o vytvořené „květiny s příběhem“ stoupá.

Unikátní květinářství využívá dílnu v budově této společnosti
v Liškově ulici v Praze 4, která v roce 2015 prošla rekonstrukcí.
V témže roce prošla úpravami také zahrada u domu, kterou
podnik využívá k pěstovní vlastních rostlin, pro terapii, workshopy
a setkávání.

Sociální podnik Aranžérie provozuje Společnost E, která již
bezmála tři desítky let pomáhá lidem s epilepsií. Těch je v České
republice přibližně 75 tisíc, zhruba desetina z nich v Praze. Mnozí
se potýkají s vážnými problémy. Kromě zdravotních limitů
vyplývajících z viditelných projevů nemoci, především různých
typů záchvatů, doplácejí také na společenská omezení. Spousta
lidí totiž stále trpí předsudky, rozpaky a obavami, jak k lidem
trpícím epilepsií přistupovat a jak jim v případě potřeby pomoci.
Epilepsie platí do značné míry za stigma, které nemocným,
ale i jejich rodinám znemožňuje normálně fungovat. Řada
dětí s epilepsií nemůže navštěvovat běžné školky a školy, takže
jeden z rodičů je vyřazen z běžného zaměstnání. Nemocní mají
výrazně ztížen i výběr mimoškolních aktivit a posléze hledání
zaměstnání.

O práci v Aranžerii má zájem více potřebných lidí, než může
podnik zaměstnat. Dotace z pražského operačního programu
loni umožnila zaměstnat tři pracovnice na plný úvazek (z toho
dvě maminky dětí s epilepsií) a zhruba deseti dalším úvazek
navýšit. Produkce květinářství se díky tomu zdvojnásobila

„Loni jsme uskutečnili 46 svateb, 30 workshopů, prodávali jsme
na 18 trzích. Květiny jsme pravidelně dodávali do osmi firem
a osmi restaurací, například Mamacoffee či Manufaktura. Již
počtvrté jsme zdobili Obecní dům na galavečer společnosti
Siemens, květinové koše dodáváme napřílad na premiéry
Národního či Stavovského divadla, vyzdobili jsme také galavečer
Akademie věd na Žofíně nebo galavečer v Černínském paláci,“
podotkla Alena Červenková.
Loňský rekord se posílenému týmu květinářství podařilo překonat
již letos v červenci, a to má přitom hlavní sezónu teprve před
sebou. „Díky podpoře projektu jsme posílili obchod a samotnou
výrobu Aranžéríe o nové zaměstnance, rozšířili jsme portfolio
nabídky, činnost více plánujeme, organizujeme, analyzujeme,
finančně řídíme. Máme větší jistotu a klid na práci,“ řekla Alena
Červenková. Díky dotaci také podnik pravidelně pořádá na
přilehlé zahradě vzdělávací, kulturní a tvůrčí aktivity, při nichž
se setkávají lidé z okolí dílny s lidmi, kteří v ní pracují.

FAKTA O PROJEKTU

Květinářky ze Společnosti E začaly první květinové vazby
a dekorace tvořit před deseti lety, zpočátku svépomocí, pod
vedením aranžérky. Když o pár let později zkusily své výrobky
prodávat, byl o ně zájem, což vedlo k založení sociálního
podniku nazvaného Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií.
Květinářky Aranžérie jsou skutečně zručné.
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a přibylo i pravidelných zákazníků. Zatímco v roce 2015 podnik
vyrobil zhruba 2400 vazeb a dekorací a o rok později 2700,
loni jich bylo již více než 5100.

•

Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 18 nazvané
Podpora komunitního života a sociálního podnikání:
3,4 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

•

Žadatel o podporu: Společnost E / Czech Epilepsy
Association, o.s.

Květinové dekorace a vazby vznikají s úsměvem.
3 / 2018
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o čem se mluví
Podnikatelský inkubátor
xPORT VŠE nabídne větší
kapacitu

V

od roku 2015 k dispozici inkubátor a akcelerátor xPORT.
Inkubátor využívá rozsáhlé expertizy školy v oblasti podnikání,
managementu, finančního řízení a marketingu. Právě díky
svému napojení na univerzitní prostředí a faktu, že jeho prvotní
motivací není vytvoření zisku, ale podpora vzniku inovativních
firem a služba studentům, absolventům i externistům, plní
nezastupitelnou úlohu. V prvním měsíci v rámci inkubačního
programu poskytuje zdarma zázemí a základní služby, takže
šanci otestovat svou životaschopnost zde mají i projekty, které
by v komerčních zařízeních neuspěly.

Na šesti fakultách VŠE studuje zhruba 18 tisíc studentů, kteří
mají v areálu vysokoškolských kolejí na Jarově v Jeseniově ulici

„xPORT VŠE je univerzitní inkubátor, který pomáhá zejména
ambiciózním studentům a absolventům VŠE na cestě od
inovativního nápadu k úspěšně prosperujícímu businessu. Za tři
roky fungování mělo více než 170 projektů zájem stát se součástí

ětší a nově vybavený prostor nabídne
v začínajícím akademickém roce studentům
Vysoké školy ekonomické v Praze zdejší
podnikatelský inkubátor a akcelerátor xPORT.
Rozšíření úspěšného projektu umožnila podpora
z pražského operačního programu.

xportího inkubačního programu, z nichž 69 projektů bylo
úspěšně vybráno a podpořeno. Programy xPORTu prošlo, či se
na jeho projektech podílelo téměř 500 studentů,“ uvedla office
manažerka xPORTu Nicole Piková.
Zájem o využívání služeb xPORTu rychle přesáhl jeho kapacitu,
a proto VŠE požádala o dotaci z pražského operačního
programu, která by ji umožnila zvýšit. Rozšířený inkubátor má
nejen poskytnout zázemí podstatně většímu počtu start-up
firem, ale také umožnit pracovat s rozsáhlejšími a kvalitnějšími
projekty využívajícími početnější pracovní týmy.
Schválený projekt umožnil vytvořit na nižší části objektu školy
nástavbu, rekonstruovat původní prostory a oba celky propojit
a vybavit novým nábytkem a technikou. Původní prostory
xPORTu se nově rozrostly o 528 metrů čtverečních.

Nástavba se svým tvarem přibližuje původní budově, barva
nové části byla zvolena v kontrastu k té původní. Protože projekt
sleduje také snížení energetické náročnosti xPORTu, byly do
jeho obvodového pláště použity kvalitní sendvičové konstrukce
a tepelně izolační sklo a úspory přinese také nové technologické
vybavení pro větrání, vytápění a chlazení. Nový xPORT díky
tomu získá průkaz energetické náročnosti budovy nejlepší třídy A.
Stavební práce provoz inkubátoru poměrně významně ovlivnily.
„Nyní se ve stávajících prostorách dokončují již jen lehké úpravy,
v novém patře jsou vystavěné obvodové příčky a střecha, aby
byla stavba chráněna před nepříznivými podmínkami. Na
dokončení čekají podlahy v novém patře, členění interiérů,
schodiště propojující nové patro s patrem stávajícím a interiéry.
Stavební práce budou dokončeny v průběhu října, kdy se také
uskuteční kolaudace prostor,“ dodala Nicole Piková.

FAKTA O PROJEKTU

Výchozí stav.

24 | Zprávy z pólu – podzim 2018

Současná podoba budovy.

•

Podpora z OP PPR schválená v 10. výzvě
nazvané Zvyšování kvality a efektivity fungování
vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů:
35,2 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 - 31. 10. 2018

•

Žadatel o podporu: Vysoká škola ekonomická v Praze

Stavební práce jdou již do finále.
3 / 2018
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tipy ombudsmana
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
Zatímco ještě před dvěma lety zůstávala většina výzev
nenaplněna a žadatelé hledali možnosti, jak vyčleněné peníze
využít, dnes už je mnoho úspěšných projektů na světě a slouží
jako inspirace pro další žadatele. Finanční prostředky z nově
vyhlašovaných výzev jsou v současnosti daleko žádanější,
dokonce až tak, že se na všechny zájemce nedostane, ačkoli
předloží mimořádně kvalitní projekty. Mnoho dotazů mířících
na ombudsmana se proto týká toho, co dělat, pokud se na
kvalitní projekty s vysokými bodovými výsledky nedostává
financí.

Jako první byla tímto způsobem v srpnu rozhodnutím Rady
hl. m. Prahy výrazně navýšena výzva číslo 34, která financuje
projekty na podporu komunitního života a sociálního
podnikání. Dalšími kandidáty na navýšení alokací jsou výzvy
v oblastech školství, sociálních služeb a inovací.

projektů převýší finanční alokaci výzvy a v programu budou
zároveň zbývat prostředky, budeme navrhovat podporu co
největšího počtu projektů.

Průběh jednotlivých výzev budeme i nadále pečlivě
vyhodnocovat a ve všech případech, kdy počet kvalitních

PhDr. Jan Hauser
ombudsman Odboru evropských fondů MHMP

Díky úzké spolupráci s pracovníky magistrátního odboru
evropských fondů a pražskou radní pro školství a evropské
fondy Irenou Ropkovou jsme řešení našli. V těch oblastech
operačního programu, kde peníze zbývají a kde žadatelé
předložili dostatek kvalitních projektů, chceme v příslušných
výzvách navyšovat vyčleněné prostředky tak, aby se dostalo
na co nejvíce prospěšných projektů. Důvodů pro tento postup
je celá řada.

Operační program Praha – pól růstu ČR prošel za dobu svého
fungování různými fázemi. Od prvotních „porodních“ bolestí,
přes nesnadné a hektické dospívání až k dnešnímu vyzrálému
stavu, který umožňuje na cestě k cíli překonávat všechny
překážky.
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V prvé řadě tím ušetříme starosti žadatelům, kteří by sice
měli možnost kvalitní projekt, jenž skončil tzv. pod čarou,
předložit v další výzvě znovu, ale museli by opět projít
náročnou administrativou. Totéž se týká pracovníků odboru
evropských fondů, kteří by museli vyhlásit a vyhodnocovat
další výzvy, často se zcela totožnými předloženými projekty.
Díky navyšování výzev se také celkově zrychlí provádění
operačního programu, a tím i celková úspěšnost České
republiky při čerpání evropských fondů.
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