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editorial

Vážení kolegové,
milí čtenáři,

jsem velmi rád, že jste si našli čas a nahlédli do prvního vydání
našeho nového čtvrtletníku. Rádi bychom vám jeho prostřednictvím
nabízeli ucelené a zajímavé informace o tom, jak jsou získávány
a využívány evropské dotace a co konkrétního Praze přinesly.
První číslo bulletinu věnované minulému programovému období
Evropské unie 2007–2013 vychází ve dnech, kdy si připomínáme
700. výročí narození Karla IV., panovníka, bez něhož by Praha
nebyla tím městem, jaké zná a obdivuje celý svět. Muže, který znal
význam vědy a vzdělání, nadaného mimořádnou prozíravostí, díky
níž dokázal Prahu povznést na centrum evropského dění a vtisknout
jí pečeť nesmrtelnosti. Karel IV. je dnes vnímán jako první skutečně
evropský vladař, jako jeden z prvních šiřitelů myšlenky, že spolupráce
mezi státy a národy vede k lepším výsledkům, než oddělené úsilí
každého z nich.
Prvního května jsme si připomněli také 12. výročí vstupu České
republiky do Evropské unie. Jsem přesvědčen, že Karlu IV. by se
tento „projekt“ líbil. Současně však cítím velkou odpovědnost vyplývající z toho, že nyní je na nás, obyvatelích Prahy, jejích politicích
a úřednících, abychom dokázali na jeho dílo důstojně navázat.
Máme k tomu veškeré prostředky, a to včetně těch, které pro českou metropoli vyčlenila EU.
Proměna, jakou Praha prošla za posledních devět let, je obrovská
a stěží opakovatelná. Zásadní posun k lepšímu umožnily kromě
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jiného i evropské dotace a především jejich pečlivé nasměrování
a důsledná kontrola jejich využití. Z kouzelné a poetické, leč poněkud
neupravené a ke svým obyvatelům i návštěvníkům často značně
macešské metropole se v poslední dekádě zrodilo dynamické, přesto
však vlídné a vstřícné velkoměsto. Praha dokázala, že je schopna
využít nabízenou pomoc, chopit se příležitosti a změnit k lepšímu
vše, co jde.
Od roku 2007, kdy do ní začaly prostřednictvím operačních programů
Praha – Konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita proudit bruselské peníze, se kromě jiného zrekonstruovala řada tramvajových tratí,
novou tvář dostaly mnohé parky, vybudovány byly cyklostezky
či protihlukové stěny. Evropské granty umožnily vybudovat celá oddělení nemocnic, podpořit vědu a výzkum, zachránit kulturní i přírodní
památky a usměrnit kypící pražskou dopravu. Pozadu nezůstala ani
péče o samotné obyvatele města: projekty zaměřenými na sociální
oblast a školství jich prošlo na 250 tisíc.

Celkem bylo v obou programech investováno přes 11 miliard korun, které podpořily na 1 300 prospěšných projektů. S některými
z nich, stejně jako s přehledně zpracovanými údaji o obou pražských
operačních programech se nyní můžete seznámit na následujících
stránkách. Vaší pozornosti rovněž doporučuji rozhovor s novou radní
pro evropské fondy Irenou Ropkovou.
Stejně jako se Karel IV. uměl poučit z chyb, předvídat hrozící potíže
a nebál se důležité principy razantně prosazovat, musíme totéž učinit
i my. Ani nám se nepodařilo v předchozím programovém období EU
zcela vyhnout chybám, v jejichž důsledku zůstala část peněz nevyužita. O to více se musíme snažit, aby Praha napříště nepřišla ani o jedinou korunu, kterou by mohla využít ke svému rozvoji a rozkvětu.

Prosíme vás, abyste se v případě zájmu či nejistoty přišli poradit,
napsali nám, či zatelefonovali. Rádi vám pomůžeme, a pokud to
bude možné, tak vás ve vašem úsilí dosáhnout na dotaci účinně
podpoříme.
Přeji vám klidné prožití krásných jarních dnů v rozkvetlé Praze.

PhDr. Jan Hauser
ředitel odboru evropských fondů MHMP

Rád bych vás v této souvislosti požádal, abyste se stali aktivní
součástí naší snahy maximálně využít možností, které nabízí nový
operační program pro léta 2014–2020 nazvaný Praha – pól růstu ČR.
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Radní Irena Ropková:
Evropské peníze Prahu
posunuly na novou úroveň.
Do roku 2021 stoupne
na žebříčku kvality života
ještě výš

Co považujete za hlavní úspěch nedávno skončeného
období? Z čeho máte radost, na co jste pyšná?
Za prvé jsem pyšná na to, že peníze byly cíleny na projekty, které
lidé skutečně vidí a které tisícům z nich opravdu pomohly, což je
úplně nejdůležitější. Praha sama o sobě by si mnohé z těchto věcí
nemohla kvůli nedostatečným financím dovolit. Zajímavé jsou samozřejmě například investiční projekty. Když se procházím po parcích,
třeba v Dubči, ale i jinde, a vidím, jak zásadními proměnami prošly,
cítím velkou radost z dobře odvedené práce.

V

íce než 1300 obecně prospěšných projektů
získalo v Praze v minulém programovém
období Evropské unie dotaci z jejích fondů.
Úspěšní žadatelé si v rámci dvou pražských
operačních programů v letech 2007 až 2013 rozdělili přes 11 miliard korun. Operační programy Praha
– Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost
si vedly velmi úspěšně a česká metropole díky
nim zažila nebývalý rozvoj. O celkové zhodnocení
tohoto období jsme požádali radní hl. m. Prahy pro
školství a evropské fondy Irenu Ropkovou.
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Také doprava se velmi změnila k lepšímu. Na mnoha úsecích teď
Pražané jezdí po tramvajových kolejích, které jsou o šest až devět
decibelů méně hlučné, což je – zejména pro obyvatele okolních
domů - ohromný přínos. Už to nejsou jen nevzhledné pásy rozbitého
asfaltu a popraskaného betonu u zastávek rámovaných otřískaným
zprohýbaným zábradlím, které produkují protivný rámus, ale prakticky, bezpečně a vkusně upravené dráhy a zastávky, často opatřené
zelenými trávníkovými pásy, které neruší okolí, neurážejí estetické
cítění a do prostředí dobře zapadají. Stačí se podívat třeba na
Evropskou třídu a mnohé další. Těchto změn jsme mohli v relativně
krátké době dosáhnout jen s pomocí evropských peněz. Díky nim
jsme se dostali na úplně jinou úroveň a můžeme na to být pyšní.

Evropské projekty pomohly mnoha lidem k lepšímu životu, daly jim
rovnější šance. Některé projekty, například sociální začleňování,
přitom nejsou tak vidět, přestože byly skvělé. Chtěla bych také vyzdvihnout, že peníze mohly být čerpány i na mateřské školky, takže
aktivní rodiče, kteří museli, nebo chtěli pracovat, v nich mohli za
finančně dostupných podmínek umisťovat své ratolesti. Důležité je
především to, že ženy nebyly nuceny „zakonzervovat se“ doma, ale
pokud chtěly, potřebovaly, nebo třeba cítily, že by jinak doma vyhořely, měly možnost vrátit se do práce, což spoustě z nich nesmírně
pomohlo. To je jeden z příkladů tzv. měkkých projektů, který pocítily
stovky Pražanů.

V rámci tzv. tvrdých projektů, kam patří například právě
zmiňované rekonstrukce tramvajových tratí, Praha
vyčerpala všechny získané peníze. Ve školství a v sociální
oblasti, kde jednotlivými projekty prošlo na čtvrt milionu
lidí, však zůstala část přidělených financí nevyužita. Nedalo se tomu zabránit? A vnímáte v souvislosti s evropskými
projekty a penězi něco jako neúspěch, či dokonce prohru?
Skutečně mě velmi mrzí a považuji za největší problém fakt, že jsme
úplně nedočerpali všechny peníze. Jsem přesvědčena, že příčinou
je mentalita lidí, kteří v minulosti vedli Prahu a kteří evropské peníze brali jako nějaké jiné peníze a ne jako integrální součást rozvoje
Prahy. Tak to ale přece není a nesmí být! Tyto peníze sice musejí být
vnímány jako evropské, ale také jako peníze, které mají Praze jednoznačně pomoci a je tedy naší povinností je beze zbytku využít.
Nepodařilo se nám vše dočerpat proto, že minulé vedení radnice
nechtělo přeúvěrovat nebo platit více projektů, než byl rámec, takže
nakonec tam peníze zůstaly. To je špatně, vybrané projekty jsou
vždy pro město přínosné. Lidé z odboru, který administraci projektů
připravoval, jsou skvělí a městu i žadatelům skutečně pomohli. Jsem
na ně pyšná, pracovali skvěle, ale bohužel neměli potřebné zázemí
u politické reprezentace v takové míře, aby mohli všechny peníze nechat dočerpat a třeba i ke konci období, na poslední dva roky, o něco
zvýšit počty svých kolegů, aby měli potřebné kapacity. To je velká
prohra města. Chyběla odvaha uvědomit si, že to nejsou nějaké
speciální peníze, ale prostě peníze na rozvoj Prahy a na pomoc jejím

Jsem hrdá na to, že Praha jako
jediná má operační program,
což je zásadní věc, kterou se nám
podařilo vyjednat.

obyvatelům. Bylo potřeba se nebát a tuto šanci nepromarnit. V době,
kdy do úřadu nastoupil kolega Petr Dolínek, se už situace, kterou navíc komplikují velmi striktní, rigidní pravidla, bohužel zachránit nedala.
V některých případech je mi také líto, že samotný magistrát nebyl
schopen některé projekty realizovat v plné míře, dotáhnout je, a tak
byly často zastaveny. Některé projekty se podařily, ale řada se jich
také nepovedla, což je velká škoda. Magistrát sám o sobě nebyl dobrým realizátorem a mohl více zabrat. Chápu ale, že agendy je tu tolik,
že nebylo možné věnovat se úplně všemu v potřebné šíři.

Pro nové programové období 2014 až 2020 vyčlenila Evropská unie pro Českou republiku téměř 24 miliard eur, z nichž
do Prahy v příštích letech poputuje téměř 202 milionů
eur. Praha přitom jako jediný kraj získala vlastní operační
program zaměřený na podporu lidských zdrojů a investic nazvaný Praha – pól růstu ČR (OP PPR), který umožní
financování projektů prostřednictvím zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního
fondu. Podmínky pro čerpání těchto financí jsou ovšem
výrazně jiné než dříve, stručně řečeno: aby Praha resp.
žadatelé o dotaci mohli získat z evropských fondů jedno
euro, musejí druhé euro dodat sami. Odrazila se změna
výše evropské dotace v zájmu žadatelů? Pokud ano, jakým
způsobem chce Praha propadu zájmu bránit?
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rozhovor
Jsem hrdá na to, že Praha jako jediná má operační program, což
je zásadní věc, kterou se nám podařilo vyjednat. Ještě před rokem
a půl se zdálo, že můžeme skoro hodit ručník do ringu, ale nakonec
jsme si to tvrdou prací vybojovali. Program se však připravoval čtyři
roky, takže je samozřejmě otázka, zda i nyní přesně odpovídá aktuálním potřebám Prahy. Je potřeba umět si připustit, že mohlo dojít
k nějakým změnám a začít s Evropskou komisí včas jednat o drobné
změně cílů. Tento způsob je daleko lepší, než potom zoufale dočerpávat do oblastí, které nemají dotační schopnost. Proto jsme se
rozhodli, že po roce, někdy v zimě 2016–2017 vyhodnotíme první
rok nového období a řekneme si, zda a jak případně změnit zacílení
a přehodnotit je podle aktuálních potřeb.
Pokud jde o výše jednotlivých dotací, tak v tomto období už to opravdu nebudou jednoduché peníze pro každého žadatele. Na druhou
stranu si myslím, že se hodnotitelům výrazně usnadní práce, protože
žádosti budou předkládat ti, kteří peníze skutečně potřebují a kteří
mají opravdu vážné úmysly, a ne ti, kteří to jen zkoušejí podle hesla
„buď to vyjde, nebo ne“. Dosud mnohé projekty končily pod bodovou
hranicí, výrazně neuspěly, ale přestože byly velmi nekvalitní, tak se
jimi musel někdo zabývat. Vyhodnocování stálo velké úsilí, byly to
desítky hodin lidské práce, které samozřejmě stály mnoho peněz.
Čekám tedy, že bude vyšší standard projektů a současně může být
i menší soutěž mezi projekty, protože ne každý bude schopen takto
fungovat. Už nyní se to projevuje v některých výzvách, kde cítíme, že
odezva není tak velká, jak bychom chtěli. Na druhé straně program
teprve začíná a lidé si na něj musejí nejprve zvyknout. Samozřejmě
je stále velmi složitý, takže se budeme snažit nacházet další a další
cesty, jak celý proces žádání dále zjednodušit. Musíme najít cestu,
aby to bylo jednoduché, srozumitelné a jednoduše čerpatelné. Pochopitelně ale za dodržení obrovské míry transparentnosti a kontroly,
která neumožní špatné čerpání, nebo nevýhodná výběrová řízení.
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Jaké priority bude Praha v souvislosti s čerpáním peněz
z OP PPR sledovat?
Naše priority se překrývají s jednotlivými osami operačního programu. V prvé řadě to jsou investice do lidí, další je věda, výzkum a aplikace, což je cesta, po níž se chceme vydat dál. Chceme, aby peníze
šly do této oblasti a aby se Praha stala lídrem ve střední Evropě,
kromě jiného právě v oblasti vývoje. Praha má vysoké školy, chceme
pro ně vytvořit zázemí, vybavit je a maximálně je podpořit.
Velmi důležité je i rozšiřování kapacit v mateřských a základních školách, a podpora dětských skupin. Chceme pokračovat i v posilování
možnosti lepšího skloubení rodinného a pracovního života, chceme
pomoci rodinám vytvořit lepší zázemí.

Mým přáním je Pražan, který tu
chce žít a nemá potřebu rozhlížet
se jinde, natož stěhovat se někam
jinam, protože přece Praha je na
pomyslném žebříčku kvality života
hodně vysoko.

Důležitá je rovněž ekologie v dopravě, rozvoj a opravy tramvajových
sítí a propojení některých ekologických sítí - to jsou také věci, které
nás nenechávají chladnými. Myslíme si, že peníze a úsilí je potřeba
směřovat i do elektrifikace dopravy v Praze.

Můžete se s námi podělit o svou představu či přání, jak
by se oproti dnešku měla Praha změnit do roku 2021?
Vyplývá to z toho, že Praha by si jednoznačně měla při pohledu na
evropské peníze ujednotit svůj pohled a názor na to, jak se chce
rozvíjet. Nemůžeme postihnout všechny oblasti a musíme si proto
jasně definovat ty hlavní, tedy to, kam chceme směřovat. Tak byl
do značné míry koncipován program Praha – pól růstu ČR, který
ukazuje, jak by město mělo a kam má šanci svůj potenciál směřovat.
Cílem je spokojený Pražan, který chce mít v Praze rodinu, nepotřebuje se stěhovat někam za hranice města, protože ví, že zde má

velký potenciál jak pro sebe, tak pro své děti, ať už v oblasti výchovy,
vzdělávání nebo uplatnění, které vidím právě v šikovnosti a prodání
znalostí. K tomu by měla Praha směřovat.
Přála bych si, aby v roce 2021 Pražan věděl, že tady chce založit
rodinu a že tady zajistí rodičům klidné stáří. Aby si byl vědom toho,
že Praha je schopna postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí,
a zároveň věděl, že ti, kteří naopak štěstí měli, nemusejí odcházet do
zahraničí, nebo třeba do Brna či Ostravy, ale aby své cíle, přání a sny
mohli a chtěli uskutečňovat v Praze.
Mým přáním je Pražan, který tu chce žít a nemá potřebu rozhlížet
se jinde, natož stěhovat se někam jinam, protože přece Praha je na
pomyslném žebříčku kvality života hodně vysoko.

Podporované oblasti

Výzkum, vývoj
a technologické inovace

Energetické úspory
a lepší veřejná doprava

Sociální začleňování
a boj proti chudobě

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu
pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich
zavedení do praxe („proof-of-concept“)
projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi
(pre-commercial public procurement) a inovační poptávky
veřejného sektoru
projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou
zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických
parků, včetně inkubátorů
vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby
pro podnikatele
rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich
životního cyklu
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zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických
zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy
realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných
městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
s integrovanými inteligentními systémy, které umožní
centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování
funkcí zařízení budov

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí

•
•

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro
výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové
organizace, profesní a zájmová sdružení

zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických
zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy

realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride)
u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových
služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride)
opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy
v silničním provozu

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
Správa železniční dopravní cesty, ROPID

zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené
bezdomovectvím a nacházející se v krizi
zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních
center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity
podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému
sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví
(včetně chráněného, tréninkového a následného bydlení)

•

podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor
komunitního života a projektů aktivizace místních komunit
za účelem posilování místní sociální soudržnosti

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní
neziskové organizace, podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy,
organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace

•

vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů poskytujících
pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné
skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen)

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní
neziskové organizace, podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)
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O programu

O programu

Připravují se
nové webové stránky
operačního programu

Vzdělání a vzdělanost
a podpora zaměstnanosti

•
•
•
•
•

vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení
pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo
v objektech mateřských škol
podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské
předškolní péče (včetně dětí do 3 let)
vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských
a základních škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání
dětí zpravidla od 3 let
zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem
přizpůsobení vzdělávacích zařízení potřebám integrace dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje
klíčových kompetencí žáků s ohledem na rovnoměrný rozvoj
mateřských, základních a středních škol v Praze

•
•

posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích
zařízení (předškolních, základních a středních škol)
s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi
a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do
vzdělávacího procesu
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků
organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní
a kvalitní výuku

Protože jsme si vědomi důležitosti evropských dotací a významu,
jaký pro Prahu mají, snažíme se dostát naší odpovědnosti i tím,
že usnadňujeme žadatelům i široké veřejnosti cestu k informacím.
Jedním z prvních kroků jsou nové webové stránky s moderním
designem a přehlednou strukturou. Jde nám především o to, aby
se každý jejich návštěvník na stránkách snadno zorientoval, našel
potřebnou radu, jak celý proces žádosti zvládnout, stejně jako dokumenty nezbytné pro kladné vyřízení žádosti.

Jsme pyšní na úspěchy těch, kteří došli k cíli, a rádi vám přineseme
aktuality o každém inspirativním projektu. Vedle fotek a přesných
informací na stránkách najdete i pozvánky na různé akce nebo dny
otevřených dveří.
Aby bylo vše ještě přehlednější, všechna důležitá data budou barevně vyznačena v kalendáři. Budete včas vědět, kdy budou vyhlášeny
jednotlivé výzvy, kolik času budete mít na podání žádostí a kdy se
přihlásit na školení, které vás významně posune blíž k dosažení cíle.

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace

podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit
jako druhu neformálního vzdělávání realizovaného na školách

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace,
podnikatelské subjekty

•

•

ŽÁDAT MOHOU
Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění
principů multikulturní výchovy na školách
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rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými
částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou
a městskými částmi hl. m. Prahy
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Evropská unie podpořila
na 1 300 projektů,
které Prahu pozvedly

I

nvestice přesahující 11 miliard korun a na 1 300
podpořených projektů, které výrazně přispěly
k dalšímu zvýšení životní úrovně Pražanů - to je
závěrečný účet dvou operačních programů, které
Praha realizovala v minulém programovém období
Evropské unie.

První sedmileté programové období od vstupu země do EU skončilo
pro Prahu úspěchem. Cíle obou programů nazvaných Praha - Adaptabilita (OPPA) a Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) byly splněny.

OPPA

byl zaměřen na další profesní vzdělávání a podporu lidí znevýhodněných na pracovním trhu a na
modernizaci vzdělávání na školách. Program byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF), schválená alokace dosáhla po revizi
114,5 milionu euro. Z ESF bylo financováno 85 procent způsobilých
výdajů, zbývajících 15 procent tvořily národní zdroje a spolufinancování příjemce. Celkové finanční prostředky dosáhly 134,7 milionu euro.
OPPA byl rozdělen do čtyř prioritních os (PO), z nichž poslední
zajišťovala technickou pomoc pro program. V rámci prioritních os byly
vyhlašovány jednotlivé výzvy s pořadovými čísly 1 až 7, bylo předloženo 3 707 žádostí a uzavřeno 1 026 smluv. V prioritní ose 4 – Technická
pomoc byly zrealizovány 3 projekty.
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PO 1

Podpora rozvoje znalostní
ekonomiky

CELKOVÁ ALOKACE –––––––––––––––––––––– 48,4 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Předložené žádosti ––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 599
Schválené projekty –––––––––––––––––––––––––––––––––– 404
Typy podpořených projektů
rekvalifikace pracovníků, zvyšování konkurenceschopnosti
pracovníků na trhu práce

PO 2

Podpora vstupu na trh práce

CELKOVÁ ALOKACE –––––––––––––––––––––– 38,7 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Předložené žádosti ––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 174
Schválené projekty –––––––––––––––––––––––––––––––––– 329
Příklad projektu
rekvalifikace nezaměstnaných, zvyšování pracovních kompetencí,
podpora osob se sníženou schopností uplatnění na trhu práce,
podpora kompetencí zaměstnanců neziskových organizací

PO 3

Modernizace počátečního
vzdělávání

OPPK

podpořil projekty zaměřené na veřejnou dopravu,
lepší dostupnost informačních a komunikačních
technologií, zlepšení životního prostředí, podporu vědy, výzkumu, inovací a malých a středních podniků. Program byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), schválená alokace po revizi
dosáhla 243,2 milionu euro podílu EU. Z EFRR bylo financováno
85 % způsobilých výdajů, zbývající část tvořily národní zdroje a spolupodíl příjemce. Celkové finanční prostředky dosáhly 286,1 milionu
euro, z čehož podíl EU činil 243,2 milionu euro a národní zdroje 42,9
milionu euro.
OPPK obsahoval čtyři prioritní osy včetně jedné zajišťující projektu
technickou podporu. Každá osa se dále dělila do dvou oblastí podpory.
Celkem v období let 2008 až 2015 proběhlo 15 výzev a bylo předloženo 1 087 individuálních projektů. Smlouvy jsou uzavřeny na 371 projektů. V prioritní ose 4 – Technická pomoc byly zrealizovány 2 projekty.

Typy podpořených projektů
rekonstrukce tramvajových tratí, bezbariérové úpravy ve stanicích
metra, výstavba nových cyklostezek
2. oblast podpory 1.2
Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Celková alokace před revizí –––––––––––––––– 10,28 milionu euro
po revizi 4,61 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Počet předložených žádostí –––––––––––––––––––––––––––– 69
smlouva byla podepsána s 18 žadateli
Příklad podpořeného projektu
digitalizace a ukládání dat v Praze 12

Nejvíce projektů - 761 - mířilo do PO 3 (Inovace a podnikání),
schváleno jich bylo 238.
Do P0 2 (Životní prostředí) bylo podáno 225 projektů,
schváleno jich bylo 92.
Nejméně projektů - 101 - bylo podáno do PO 1
(Dopravní dostupnost a ICT), schváleno jich bylo 41.

PO 1

Dopravní dostupnost
a rozvoj ICT

CELKOVÁ ALOKACE –––––––––––––––––––––– 43,2 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Předložené žádosti –––––––––––––––––––––––––––––––––– 934
Schválené projekty –––––––––––––––––––––––––––––––––– 293

CELKOVÁ ALOKACE –––––– 97,84 milionu euro, 2 oblasti podpory

Typy podpořených projektů
inovace vzdělávacích programů na středních a vysokých školách,
zvyšování kompetencí zaměstnanců školství, podpora
obzvlášť nadaným žákům

Celková alokace–––––––––––––––––––––––––– 93,24 milionu euro
Počet výzev ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Počet předložených žádostí ––––––––––––––––––––––––––––– 32
smlouva byla podepsána se 23 žadateli

1. oblast podpory 1.1
Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1 / 2016

| 15

investice

PO 2

Životní prostředí

PO 3

Inovace a podnikání

CELKOVÁ ALOKACE –––––– 75,44 milionu euro, 2 oblasti podpory

CELKOVÁ ALOKACE ––––– 106,49 milionu euro, 3 oblasti podpory

1. oblast podpory 2.1
Revitalizace a ochrana území

1. oblast podpory 3.1
Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu
a vývoj a praxí

Celková alokace–––––––––––––––––––––––––– 66,32 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7
Počet předložených žádostí ––––––––––––––––––––––––––– 204
smlouva byla podepsána s 80 žadateli
Příklad podpořeného projektu
zpřístupnění zahrady Břevnovského kláštera
2. oblast podpory 2.2
Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
Celková alokace––––––––––––––––––––––––––– 9,12 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2
Počet předložených žádostí –––––––––––––––––––––––––––– 21
smlouva byla podepsána se 12 žadateli
Příklad podpořeného projektu
instalace unikátně řešeného tepelného čerpadla do paláce Žofín

Celková alokace –––––––––––––––––––––––– 80,15 milionu euro,
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Počet předložených žádostí ––––––––––––––––––––––––––– 201
smlouva byla podepsána se 76 žadateli
Příklad podpořeného projektu
rekonstrukce a modernizace Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle

Co Praze mj. daly
evropské fondy
v období 2007–2015

30
kilometrů

hektarů nově

kilometrů

tramvajových

upravených

nových

tratí

parků

cyklostezek

výtahy

2. oblast podpory 3.2
Podpora příznivého podnikatelského prostředí

do 4 stanic metra

Celková alokace––––––––––––––––––––––––––– 2,02 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2
Počet předložených žádostí –––––––––––––––––––––––––––– 22
smlouva byla podepsána se čtyřmi žadateli
Příklad podpořeného projektu
úřad přátelský podnikatelům
3. oblast podpory 3.3
Rozvoj malých a středních podniků
Celková alokace po schválení revize ––––––––– 24,32 milionu euro
Počet výzev –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5
Počet předložených žádostí ––––––––––––––––––––––––––– 538
smlouva byla podepsána se 158 žadateli

267 9

50

26 500 177 000

tisíc absolventů

účastníků projektů

absolventů vzdělávacích

vzdělávacích

na pomoc se

projektů ve školách

projektů ve

znovuzapojením do

firmách

práce

Příklad podpořeného projektu
vybudování unikátního ambulantního Centra pro inkontinentní pacienty
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Centrum fetální medicíny
v ÚPMD již zachránilo
desítky dětských životů

V

Kromě podolského ústavu působí v Evropě jen čtyři centra poskytující fetální medicínu na podobně vysoké úrovni, a to v Belgii, Francii,
Španělsku a Velké Británii.

Centrum fetální medicíny je jediným
zařízením ve střední Evropě, které na
nejvyšší úrovni provádí operace dětí
s vývojovými vadami již v těle matky.

Od loňského podzimu v ÚPMD působí také nově vybudované
Centrum vývojové péče, které umožňuje rodičům podílet se v maximální možné míře na péči o jejich ohrožené předčasně narozené děti,
jež je nutné sledovat. Nové centrum vzniklo během deseti měsíců
rekonstrukcí prostor ve třetím patře pavilonu A, a to při zachování
běžného provozu ústavu. Bourací práce začaly v únoru a již v letních
měsících bylo možné do nových prostor instalovat zdravotnické vybavení – kromě jiného dvacet specializovaných inkubátorů, dvě lůžkové rampy a pět technologických mostů (stropních stativů) a zahájit
zkušební provoz.

Vybudování Centra fetální medicíny stálo téměř
67 milionů korun, z čehož bezmála 55 milionů korun
bylo uhrazeno prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Projekt umožnil pořídit mj. 14 technologických celků
zahrnujících například přístroje pro přesnou diagnostiku plodu, speciální endoskopické soupravy pro
operace dětí v děloze a novorozeneckou jednotku
intenzivní péče.

Fakta o projektech

íce než sedm desítek život zachraňujících
operací dětí přímo v matčině děloze již mají
za sebou lékaři Centra fetální medicíny, které před
necelými čtyřmi lety vzniklo v Ústavu pro péči
o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Stejně
jako v případě zdejšího nedávno otevřeného
Centra vývojové péče, kde se o ohrožené
předčasně narozené děti starají spolu s odborníky
i sami rodiče, poskytla většinu nezbytných
financí Evropská unie.

Podolský ústav má více než stoletou tradici, dnes má přes 600 zaměstnanců a každým rokem se tu narodí přes pět tisíc dětí. Zdejší
Centrum fetální medicíny je jediným zařízením ve střední Evropě,
které na nejvyšší úrovni provádí operace dětí s vývojovými vadami již
v těle matky. Díky unikátnímu vybavení a proškolení lékařů ve špičkovém centru na univerzitě v belgické Lovani tak dostávají šanci na plnohodnotný život i děti, které by – vzhledem k typu vady - donedávna
neměly ani velkou naději se narodit. Zákroky na těle dítěte, nejčastěji
provedené v matčině děloze mezi 24. a 26. týdnem těhotenství, jim totiž umožní dozrát do takové fáze, kdy je již možné bezpečně je přivést
na svět a poté vadu další operací odstranit. Mezi nejčastější zákroky
zdejších expertů patří především operace brániční kýly a operace vad
u jednovaječných dvojčat.

Projekt Centrum vývojové péče ještě není finančně
ukončen. Maximální celkové způsobilé výdaje dle
Smlouvy o financování projektu činí bezmála 35
milionů korun, z čehož dotace převyšuje 32 milionů
korun.

Projekt mj. umožnil nákup 20 inkubátorů pro
ohrožené předčasně narozené děti.

Centrum, jehož tvůrci se i výběrem použitých materiálů a barev snažili
rodinám vytvořit co nejpříjemnější prostředí, bylo slavnostně otevřeno
za přítomnosti manželky prezidenta Ivany Zemanové 23.listopadu.
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Díky dotacím mohla ZOO zachránit Gočárovy domy,
obnovit skalní stezku i pěstování vinné révy

R

ekonstrukce Gočárových domů a revitalizace
skalních masivů nad velkou voliérou
dravců a nad expozicí vzácných papoušků byly
v trojské zoologické zahradě hlavními projekty,
na které v minulém programovém období
zásadním způsobem přispěla Evropská unie
a které významně napomohly k dalšímu rozvoji
a zvelebení zahrady.
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Revitalizace skalního masivu (Zakázanka)
Období realizace dle smlouvy o financování:
květen 2011 až srpen 2013
Cena: 42,6 milionu korun, z nichž dotace OPPK činila
40,3 milionu korun

Revitalizace svahu u expozice papoušků
Období realizace dle smlouvy o financování:
říjen 2014 až listopad 2015
Cena: 16,9 milionu korun, z toho 8,5 milionu korun
činila dotace OPPK

Díky grantu z OPPK bylo možné v roce 2011 zahájit revitalizaci skalního masivu, a to včetně obnovy cesty. Odborníci odstranili problematické akáty i zvětralé části skály, dvěma typy sítí celý masiv stabilizovali
a obnovili někdejší stezku. Na jaře roku 2013 mohla být půl kilometru
dlouhá cesta zpřístupněna. Návštěvníkům nabízí dvojexpozici věnovanou primárně plazům naší přírody (zmije, užovky, ještěrky) a na
15 panelech jim přibližuje geologické zajímavosti skalního masivu
v zoo i zdejší ekosystém skalní stepi s jeho obyvateli. Působivé jsou
i donedávna neznámé pohledy na expozice kozorožců a paovcí a také
na panorama Prahy.
Dotace mají zásluhu i na návratu vinné révy do areálu trojské zoo.
Součástí další revitalizace skalního masivu, tentokrát části zvedající
se nad budoucí expozicí vzácných papoušků, byla totiž kromě jiného
obnova historicky doložených vinic. Podobně jako v případě Zakázanky bylo i zde nutné stabilizovat svah narušený kořeny náletových
dřevin. Druhým cílem byla právě obnova vinic, jejichž existenci tu
dokládaly i zbytky původních opěrných viničních zdí. Pražská zoo
zvolila čtyři odrůdy bílého vína vyšlechtěné ve Státním vinařském
institutu v německém Freiburgu jako ekologické a odolné proti cho-

robám a škůdcům. Jejich hrozny budou dozrávat postupně a obohatí
jídelníček plodožravým ptákům nebo primátům.
Odpočinkové místo s vyhlídkou bylo návštěvníkům zpřístupněno
v rámci zkušebního víkendového provozu loni v prosinci.
Letos v září zoo oslaví 85. výročí svého otevření. První
návštěvníci totiž její branou prošli v roce 1931 po bezmála třech desítkách let úsilí, které vybudování zoo v Praze
věnoval středoškolský profesor Jiří Janda. Zahrada mohla
vzniknout i díky velkostatkáři Aloisi Svobodovi, který na její
vybudování věnoval pozemky v Troji.
V současnosti zoo chová na celkové ploše 58 hektarů
bezmála pět tisíc zvířat téměř 700 druhů. O její provoz
se stará více než dvě stě zaměstnanců.

Fakta o pražské ZOO

V roce 2002, kdy téměř polovinu zoo zaplavila rozvodněná Vltava,
byly domky vážně poškozeny. Osm let pak čekaly na přestěhování na
bezpečné místo a na rekonstrukci. Díky grantu z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) bylo možné v dubnu 2010
tyto práce zahájit. Experti domky přenesli do severní části areálu zoo,
kde nehrozí záplavy, a vrátili jim vnější i vnitřní podobu podle původního Gočárova návrhu. Na jaře 2011, u příležitosti oslav zahájení 80.
sezony zoo, uvítaly domky první návštěvníky. V jednom je umístěna
restaurace, ve druhém prodejní a výstavní galerie a také zde působí
zoologické kroužky.

Gočárovy domy
Období realizace dle smlouvy o financování:
listopad 2009 až březen 2011
Cena: 39,9 milionu korun, z nichž dotace OPPK činila
33,8 milionu korun

Fakta o projektech

Dřevěné domky, dílo architekta Josefa Gočára, vznikly v letech 1920
až 1921 jako provozní stavby pro letiště ve Kbelích. Byly postaveny
v kubistickém stylu, ovšem s výraznými prvky lidové architektury.
Protože vznikaly dva roky po vyhlášení samostatného Československa, jejich autor je navíc vyzdobil prvky v barvách trikolory. V 60. letech
byly domky demontovány a dva z někdejších pěti byly v roce 1978
v upravené podobě smontovány v pražské zoo. Jeden z nich sloužil
jako zázemí pro práci s dětmi a později jako ubytovací zařízení pro
návštěvníky, druhý byl využíván jako služební byt.

Díky dalším dotacím mohla být v zoo po čtyřiceti letech zpřístupněna
vyhlídková cesta zvaná Zakázanka. Tu krátce po otevření zoo ve
30. letech minulého století vybudovali vojáci jako zářez ve skalním
srázu nad původním pavilonem kočkovitých šelem. Kořeny náletových akátů však postupem času způsobily erozi skály a hrozilo její
řícení. Začátkem 70. let dokonce jeden skalní blok dopadl na pavilon
a část ho zničil. Pohyb po cestě byl životu nebezpečný, a proto ji bylo
nutné uzavřít – od té doby se jí říká Zakázanka. Katastrofální povodně v roce 2002 devastaci skály ještě urychlily.

Pražská zoo patří k nejlepším na světě a každoročně
ji navštíví více než milion návštěvníků.
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projekty pomohly s návratem
do zaměstnání 300 rodinám
chůvy strávily hlídáním dětí
celkem 29.327 hodin
kurzy pro chůvy prošlo 56 žen, 26 z nich
bez kvalifikační zkoušky a 30 s ní
v rámci projektů bylo na DPP
zaměstnáno 60 chův

1 projekt Podpora zaměstnanosti rodičů
při péči o děti do 3 let:
období realizace: 1. 8. 2010–31. 8. 2012
celková výše schválené dotace: 5,7 milionu
korun, výše uznaných nákladů 4,8 milionu korun

••

P

řesně třem stům rodinám z Prahy umožnily
v uplynulých pěti letech evropské peníze lépe
sladit soukromý a pracovní život. Díky dotacím
z Operačního programu Praha – Adaptabilita
(OPPA) mohli rodiče využívat chůvy, které jim
doma pomáhaly s péčí o děti. Od září 2010 do
loňského října chůvy v rodinách „odhlídaly“
bezmála třicet tisíc hodin.

Tři na sebe navazující projekty vztahující se k domácímu hlídání
dětí zajišťovalo Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
(ZZMČ Praha 4). Cílem projektů bylo usnadnit rodičům zejména
malých dětí do tří let věku návrat do zaměstnání. Právě rodiče batolat
mají situaci na pracovním trhu mimořádně obtížnou: míst v jeslích
(dnes dětských skupinách) je velmi málo a soukromé hlídání bývá pro
většinu rodin kvůli vysoké ceně nedostupné.
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2 projekt Podpora rodičů při návratu na trh
práce z rodičovské/mateřské dovolené.
Domácí chůva pro děti ve věku 0–6 let:
období realizace: 1. 1. 2013–31. 12. 2014
celková výše schválené dotace a uznaných
nákladů: 5,3 milionu korun

Fakta o projektech

Chůvy na hlídání
pomohly třem stovkám rodin

ZZMČ Praha 4 spustilo první projekt 1. srpna 2010 a zájem byl velký:
rodiče měli službu zdarma. Na konkrétní den a hodinu si ji mohli
objednat prostřednictvím rezervačního systému na internetu a za
dětmi docházely pokud možno stejné chůvy, takže hlídání se obešlo
bez obav či nedůvěry dítěte i rodičů z neznámé osoby. Největší zájem
byl o hlídání dětí ve věku od jednoho do tří let, a to po dobu několika
hodin, po které matka – nejčastěji s vysokoškolským vzděláním - potřebovala pracovat.
Na první úspěšný projekt navázal po čtyřměsíční přestávce v lednu
2013 podobný, dvouletý projekt, navíc rozšířený o kurzy pro chůvy.
Cílem těchto kurzů bylo nabídnout ženám, především maminkám,
možnost věnovat se péči o malé děti profesionálně. Zájemkyně absolvovaly 80 hodin teorie zakončených znalostním testem a získáním
osvědčení.
V rámci třetího projektu, který se uskutečnil od ledna do října loňského
roku, si rodiče na hlídání připláceli 20 korun na hodinu, čímž je ZZMČ
Praha 4 připravovalo na přechod na plně hrazenou službu Domácí
hlídání. Změn se dočkaly i kurzy pro chůvy: byly rozšířeny na 80 hodin
teorie a 80 hodin praxe v jeslích a zakončeny zkouškou z profesní
kvalifikace.

••

3 projekt Udržení a rozvoj inovativních forem
předškolní péče – služby Domácí chůva:
období realizace: 1. 1. 2015–31. 10. 2015
celková výše schválené dotace a uznaných
nákladů: 2,5 milionu korun

••

Plné zpoplatnění služby Domácí hlídání sice zájem rodičů o ni snížilo,
přesto však ani dnes není zanedbatelný. Jen v únoru letošního roku
například chůvy v rodinách strávily hlídáním téměř 400 hodin.
ZZ MČ Praha 4 nyní realizuje šest projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR zaměřených na transformaci jeslí na dětské
skupiny. Čtvrtá pražská městská část totiž výrazně navýšila počet míst
v jeslích resp. dětských skupinách – ZZMČ Praha 4 jich dnes ve dvou
budovách nabízí 138, což je vůbec nejvyšší počet míst v jednom zařízení tohoto typu v zemi.
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R

evitalizované velké parky, zahrady
a historicky cenná území, zcela nová
či upravená dětská hřiště, zelené plochy propojené
do funkčních celků – i toho bylo možné v Praze
dosáhnout díky dotacím z Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost.

Nový centrální park získala díky bruselským dotacím kromě jiných
také městská část Praha 19. Na místě někdejší zdevastované,
ekologicky zatížené bývalé zahrádkářské kolonie vyrostla plocha
s řadou možností pro odpočinek i aktivní vyžití. V nové podobě
park nabízí jak zelené plochy, místa pro sport a dětská hřiště,
tak například přírodní amfiteátr.

Malešický park
celkové výdaje na projekt dosáhly téměř 144 milionů
korun, z nichž dotace činila 87,5 milionu korun.
Park Malinová - Chrpová
celkové výdaje na projekt dosáhly téměř 43 milionů
korun, z toho dotace činila 38 milionů korun
(kvůli nesrovnalosti zadávacího řízení však bude nutné
9,6 milionu korun vrátit).

Fakta o projektech

Pražané mají k dispozici
moderní parky, zahrady
a hřiště

průchod mezi obytnými čtvrtěmi projektanti navrhli propojit do jednoho
funkčního celku, kde zázemí a spoustu možností k vyžití našli lidé
všech věkových a zájmových skupin. Kromě hřišť a zvlněné cyklodráhy si návštěvníci tohoto parku pochvalují především umělé koryto
s protékající vodou a fontánami. Praha 10 dokonce za tento park získala prestižní ocenění v rámci Národní ceny za architekturu – Grand
prix architektů 2012 v kategorii Krajinářská architektura a zahradní
tvorba.

Centrální park ve Kbelích
celkové výdaje na projekt dosáhly téměř 28 milionů
korun, z nichž dotace činila bezmála 26 milionů korun.

Jedním z největších projektů tohoto typu byla revitalizace Malešického
parku v desáté pražské městské části. Obyvatelé Prahy 10 se díky
evropským dotacím již třetím rokem těší z moderního bezbariérového
městského parku inspirovaného podobnými projekty ve významných
světových metropolích. Z poněkud nudného prostoru s minimem příležitostí k vyžití se v severní části malešického sídliště zrodila moderní
odpočinková zóna, na které „to své“ najde opravdu každý.
Ti, kdo vyhledávají zejména klid a krásné prostředí, ocení posezení
mezi květinovými záhony, velkými travnatými plochami a alejemi,
fontánu, moderní plastiky, pergoly, sallu terenu či přírodní amfiteátr
s pódiem. Rodiče s dětmi míří do parku za unikátními herními prvky,
mezi které patří vodní les, parabolické reflektory, taneční zvonkohra,
skluzavky, pružinová houpadla či síťové prolézačky. Cyklisté a milovníci in-line bruslení zde mají k dispozici dva cyklookruhy, cvičební prvky
tu najdou rovněž senioři, herní prvky jsou připraveny i pro majitele psů.
Park je navíc uzpůsoben potřebám vozíčkářů, a to včetně speciálního
dětského hřiště.
Podobný úspěch sklízí i další park v této části Prahy, a to park
Malinová - Chrpová na sídlišti Zahradní město v Záběhlicích. Někdejší
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článek

Celkové výdaje projektu dosáhly 3,67 miliardy korun,
z nichž dotace činily 2,29 miliardy korun.

D

íky dotacím z Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost dostaly
v posledních letech moderní a přívětivou tvář
další čtyři z celkem již 43 bezbariérově
upravených stanic pražského metra.

Handicapovaní, senioři i rodiče s kočárky se díky bruselským penězům dočkali výtahů, které je z ulice přemístí až na nástupiště metra,
nejdříve před pěti lety ve stanici Chodov, loni ve stanicích
I. P. Pavlova a Anděl a letos na Můstku. Stavbaři pracovali za
běžného provozu metra a v řadě případů se museli vypořádat
s velmi obtížnými podmínkami.

Jednoduchý úkol neměli stavbaři ani při budování výtahů do stanice
metra Anděl na trase B, klíčového dopravního uzlu této části metropole. Stavební práce začaly v červenci 2014 a byly rozděleny do několika
fází. Situaci tu výrazně komplikovaly geologické podmínky náročné na
ražbu, prosakování podzemní vody a také konstrukce, které zůstaly
v okolí tunelů metra.
První cestující se novými výtahy svezli loni 8. října. Do první dvojice
výtahů, pro které musela být vyhloubena třicetimetrová šachta,
se nastupuje v proskleném kiosku na rohu ulic Nádražní a Bozděcho-

va. Nově vyraženou přestupní chodbou pak pasažéři pokračují
ke druhé dvojici výtahů, které je svezou na nástupiště metra.
Letošního 1. března se po roce a půl prací dočkala bezbariérového
přístupu také přestupní stanice metra Můstek linek A a B. I zde stavbaři museli řešit složité technické záležitosti a postupovat velmi opatrně.
Dvojice výtahů se zdvihem téměř 24 metrů vede z povrchového
objektu před Adamovou lékárnou na Václavském náměstí do přestupní chodby, z níž pak třetí výtah se zdvihem přes 16 metrů dopraví
cestující postupně na nástupiště tras A a B.
Stanice I. P. Pavlova
náklady na projekt dosáhly téměř 65 milionů korun,
z nichž dotace z OPPK dosáhla 42,7 milionu korun
Stanice Anděl
náklady na projekt dosáhly 93 milionů korun,
z nichž dotace z OPPK přesáhla 83,5 milionu korun
Stanice Můstek
náklady na projekt dosáhly téměř 123 milionů korun,
z nichž dotace z OPPK činí 52 milionů korun

Fakta o projektech

Přestavba stanice I. P. Pavlova na trase C byla zahájena v červnu
2014, slavnostně zprovozněna byla loni 31. srpna. Bezbariérový
výstup ze stanice ústí do přízemí domu v Legerově ulici a má přímý
výstup na chodník. Stanice metra je s ulicí spojena kaskádou osobních výtahů s celkovou délkou bezmála dvacet metrů. Řešení bezbariérového přístupu je v této stanici unikátní a dosud nebylo v takovém
rozsahu použito.

Z

hruba 25 kilometrů opravených či zcela
nových tramvajových tratí vedoucích hlavními
pražskými ulicemi je dalším, na první pohled
zřejmým zlepšením, kterého česká metropole
dosáhla v rekordním čase zejména díky evropským
grantům. Celkové výdaje za tyto práce dosáhly
téměř 3,7 miliardy korun, z nichž celková dotace
činila bezmála 2,3 miliardy korun.

Fakta o projektech

Pražská tramvajová
doprava je tišší
a bezpečnější

Díky evropským dotacím
má metro o čtyři
bezbariérové stanice více

Prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost bylo v Praze opraveno či nově postaveno 25 kilometrů tramvajových tratí, 11 z toho loni.

z velké části lemována činžáky, jejichž obyvatel se hluk tramvajového
provozu nepříjemně dotýkal. V uplynulých letech navíc v horní části
této oblasti vyrostla řada nových objektů včetně bytových domů, pro
jejichž obyvatele hraje dostupnost tramvajové dopravy klíčovou roli.
Kromě úprav původní trati tak bylo nutné přistoupit i k jejímu prodloužení, a to o 450 metrů.
Tramvajové trati se za evropské peníze opravovaly i v Hlubočepích,
v Plzeňské, Revoluční, Evropské, Myslíkově, Průběžné či Střelničné
ulici, na Podolském nábřeží a rovněž na Podbabě.

Zásadní proměnou prošla například tramvajová trať v Bělohorské ulici
v Praze 6. Tuto hlavní, velmi živou břevnovskou třídu lemují z její velké
části po obou stranách činžáky, jejichž obyvatelé ruchem provázejícím tramvajový provoz značně trpěli. V rámci rekonstrukce byl proto
zmodernizován více než dvou a půl kilometrový úsek tramvajové trati,
která je nyní nejen tišší, ale také podstatně bezpečnější. Ke zlepšení
pomohly i travní pásy položené na kolejiště, zastávky lépe vybavené
pro handicapované a nevidomé cestující, stejně jako nové přístřešky.
Zásadní proměnou prošla za tři měsíce loňského roku také 3,5 kilometru dlouhá tramvajová trať vedoucí k sídlišti Petřiny, další důležité
oblasti šesté pražské části. Kromě modernizace a zatravnění trati
a tramvajové smyčky Sídliště Petřiny stavbaři opravili vozovky a chodníky před stanicí metra Petřiny, 15 tramvajových zastávek a také
přechody pro chodce dostaly plně bezbariérové přístupy a pomocné
prvky pro nevidomé a slabozraké.
Výrazným posunem k lepšímu je i oprava a prodloužení tramvajové
trati v Radlické ulici v Praze 5. Podobně jako Bělohorská je i tato ulice
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