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editorial aktuality

Vážení kolegové, 
milí čtenáři,

konec roku se valem blíží a já si velmi vážím toho, že jste si ve 
všeobecném spěchu a shonu našli čas na nahlédnutí do našeho 
bulletinu. Nad jeho stránkami se setkáváme již počtvrté a opět 
v něm najdete důležité i zajímavé informace o dění ve sféře ev-
ropských dotací.

Končící rok byl prvním rokem ostrého fungování nového pražské-
ho operačního programu. Pro všechny zúčastněné - pro žadatele 
o příspěvek i pro nás, kteří žádosti posuzují - to byla zatěžkávací 
zkouška. Prověřovala se připravenost, pečlivost, trpělivost, ochota 
učit se, vysvětlovat i vyslechnout cizí názor a radu. Jsem velmi 
rád, že jsme všichni v této zkoušce obstáli se ctí. Naši možná 
až zarputilou snahu vyhnout se sebemenšímu riziku, že by se 
nám část bruselských peněz nepodařilo využít, nedávno ocenila 
i vláda, která program Praha - pól růstu ČR vyřadila ze seznamu 
rizikových programů. 

Spíše než pozvolný rozjezd totiž začátek nového operačního 
programu připomínal kolmý start. Po frustrujícím závěru před-
chozího programového období, kdy jsme nemohli zabránit ztrátě 
části vyčleněných peněz, jsme se rozhodli na nic nečekat a po-
měrně rychle za sebou jsme vyhlásili celkem 27 výzev s alokací 
bezmála sedm a půl miliardy korun. Celou třetinu výzev jsme již 
uzavřeli. Výsledkem je 63 schválených a rozbíhajících se projektů 
za téměř tři čtvrtě miliardy korun. Jde o projekty, které Pražanům 
pomohou sladit péči o rodinu s prací, zlepšit leckdy problematické 
vztahy dětí ve školách a handicapovaným lidem lépe se začlenit 
do společnosti. Více o konkrétních projektech, které získaly dotaci 
z evropských fondů, se dočtete na následujících stránkách.

Rád bych vás také upozornil na zajímavý rozhovor s radní pro školství 
a evropské fondy Irenou Ropkovou. Vaši pozornost si jistě zaslouží 
i článek popisující změny, jimiž díky podpoře EU prošlo Karlínské 
náměstí v Praze 8, a také zpráva o pracovní návštěvě Vídně. 

Letošní rok sice končí, hned zkraje toho dalšího však musíme 
pokračovat v pilné práci. Kromě jiného musíme dokončit vyhod-
nocování další várky předložených projektů a ty vítězné připravit 
k projednání pražským zastupitelům. O tom, které projekty dotaci 
získají, se dočtete v dalším, březnovém vydání našeho bulletinu.  
  
Milí přátelé, závěrem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití 
vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

PhDr. Jan Hauser
ředitel odboru evropských fondů MHMP

Nová výzva podpoří 
vědeckotechnické parky

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzvy č. 26 v prioritní ose 
1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“. Výzva 
s názvem „Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotech-
nických parků, včetně inkubátorů“, vyhlášená 7. 12. má za cíl 
usnadnit vznik a rozvoj znalostně intenzivních fi rem. Podpořeny 
mají být nejen investiční projekty týkající se fyzické infrastruktury 
vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, ale 
také projekty zaměřené na kvalitu služeb poskytovaných těmito 
subjekty.
O podporu se mohou ucházet organizace, které mají zájem 
vybudovat nebo provozovat infrastrukturu vědeckotechnických 
parků či inkubátorů, bez ohledu na jejich právní formu. Jejich 
přesná defi nice je blíže specifi kována v textu výzvy. Celkem je 
v nové výzvě na individuální projekty těchto žadatelů alokováno 
400 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu pak bude probíhat od 9. 1. 
2017 do 31. 5. 2017.

Zjednodušení Pravidel 
pro žadatele a příjemce OP PPR

Dne 14. 12. 2016 nabyla účinnosti aktualizace Pravidel pro žada-
tele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu. Změny 
se dotýkají například příloh žádostí o podporu, kde mimo jiné do-
šlo k úpravě povinnosti dokládat tzv. ekonomickou analýzu, která 
se týká sociálních a ekonomických dopadů projektů. Žadatelé 
s projekty do 100 mil. Kč způsobilých výdajů nově tuto analýzu 
nemusejí složitě zpracovávat tak, že by vyplňovali velké množství 
údajů v prostředí MS2014+, ale mohou sociální a ekonomické 
dopady doložit jednodušeji. Mění se i povinnost zpracovávat tzv. 
fi nanční analýzu, kterou nově nebudou muset předkládat malé 
projekty do objemu 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.
Dále byla nově doplněna výjimka pro maximální výši úvazku 
u jednoho zaměstnavatele, a to za účelem zjednodušení pravidel 
zejména pro pedagogické pracovníky. V řádně odůvodněných 
případech a u vybraných zaměstnanců bude tedy možné navý-
šit čerpání úvazku po nezbytně dlouhou dobu až do výše 1,2 
úvazku. Tato změna vychází vstříc požadavkům ředitelů škol na 
možnost ocenění náročné práce na přípravě a realizaci projektů 
nad rámec pracovních povinností a pracovní doby pedagogů.
V rámci aktualizace došlo také k úpravě postupu pro oznamová-
ní změn v projektech. Změny je nyní nutné oznamovat již před 
podáním zprávy o realizaci, nikoli až současně s ní.

Harmonogram výzev na rok 2017
Plánovací komise OP PPR schválila nový harmonogram 
výzev na rok 2017, který je ke stažení na webovém portálu 
penizeproprahu.cz. První výzva č. 28 Inkluze a multikulturní 
vzdělávání bude vyhlášena 22. 3. 2017 v prioritní ose 4. 
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Pražský operační program Praha – pól růstu ČR 
(OP PPR) se rozjel naplno, rozbíhají se desítky 

nových projektů, mnoho dalších se připravuje. 
O zhodnocení končícího roku, který byl pro start 
a úspěšné čerpání bruselských fi nancí klíčový, 
jsme požádali radní hl. m. Prahy pro školství 
a evropské fondy Irenu Ropkovou. 

Praha má za sebou první rok ostrého fungování nového 
operačního programu. V čem vidíte hlavní rozdíly oproti 
předchozímu období?

Od počátku jsme se soustředili na perfektní přípravu každé 
výzvy. Snažíme se nevytvářet v nich příliš úzké mantinely 
a potenciální zájemce tak neodrazovat, spíše se jim snažíme 
naslouchat a pokud možno vycházet jejich nápadům a návr-
hům vstříc. Změnili jsme a stále podle aktuální situace měníme 
postupy tak, aby proces žádání o dotaci byl co nejjednodušší 
a nejsrozumitelnější, aby neodrazoval těžkopádností, složitostí 
a rozvleklostí jednotlivých úkonů a požadovaných náležitostí. 
Všem žadatelům nabízíme při přípravě projektů pomoc a sou-

činnost. Rádi bychom, aby se cítili spíše jako vážení klienti, 
kteří nám přicházejí nabídnout cenné know-how, než jako ti, 
kteří si jdou do banky pro půjčku, ale místo porozumění se do-
čkají povýšeného, či dokonce arogantního přístupu a ponížení 
do role prosebníka.

S ohledem na to, že ani závěrečný spurt ve dvou předchozích 
pražských operačních programech neměl šanci zachránit všech-
ny peníze, které Praha mohla z Bruselu získat, jsme se nyní 
rozhodli na nic nečekat a tak říkajíc vrhnout do ringu vše, co jen 
šlo. Pro letošní výzvy jsme připravili zhruba sedm a půl miliardy 
korun, což jsou bezmála tři čtvrtiny částky vyčleněné na celý 
pražský operační program. 

rozhovor

Letos jste vyhlásili rekordní počet výzev, další výzvy 
připravujete. Jaký je poměr oproti dvěma předchozím 
operačním programům a jaký je nyní zájem žadatelů 
o dotaci? 

V rámci někdejšího Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost bylo za sedm let jeho fungování vyhlášeno a ukončeno 
15 výzev napříč všemi oblastmi podpory a fyzicky i fi nančně bylo 
ukončeno celkem 366 projektů. V rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita bylo za tuto dobu vyhlášeno a ukončeno 
sedm výzev napříč všemi oblastmi podpory a fyzicky i fi nančně 
bylo ukončeno 1 031 projektů.  

V rámci současného Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR jsme vyhlásili už 27 výzev za téměř osm miliard korun, devět 
výzev s celkovou alokací přes dvě miliardy korun jsme již uzavřeli. 
Pro příští rok počítáme s dalšími dvanácti výzvami, v nichž chce-
me rozdělit zbývající peníze.

Počet žádostí o dotace oproti předchozímu programovému 
období podle očekávání klesl, což souvisí především s celkovou 
změnou zaměření programu a poklesem výše dotace. Součas-
ně však vzrostla úroveň předkládaných projektů, což přičítáme 
zejména lepší spolupráci se žadateli, jejich lepší přípravě a snaze 
získat maximum informací. Dobrou zprávou pro zájemce o pod-
poru je samozřejmě fakt, že relativně nízký počet žádostí zvyšuje 
šanci dotaci získat, pochopitelně při splnění všech nezbytných 
podmínek. 

Kolik projektů již bylo schváleno?

Prvních devět projektů schválilo pražské zastupitelstvo již v červ-
nu, dalších 54, včetně dvou projektů technické pomoci, pak v říj-
nu, takže celkem se rozbíhá či již funguje 63 projektů za bezmála 
tři čtvrtě miliardy korun. Další žádosti o dotace z již uzavřených 
výzev nyní vyhodnocujeme a pražští zastupitelé je posoudí na 
svém lednovém zasedání. 

Letošní rok je počtem 
výzev i vyčleněných peněz 
rekordní

Rádi bychom, aby se u nás 
žadatelé cítili jako vážení klienti, 
kteří nám přicházejí nabídnout 
cenné know-how.

Ráda bych v této souvislosti ocenila fakt, že pracovníkům naše-
ho odboru evropských fondů, kteří mají posuzování žádostí na 
starosti, se daří celý proces dovést do konce oproti mnoha jiným 
dotačním programům velmi rychle, čímž šetří čas i nervovou sou-
stavu žadatelů.  

Jakých oblastí se schválené projekty týkají?

Prvních devět projektů za celkem 38 milionů korun se vztahuje 
k dětským skupinám vznikajícím, nebo v případě Prahy 14 - již 
fungujícím ve čtyřech městských částech. 

Říjnová vlna zahrnovala projekty ze tří výzev. První výzva byla za-
měřena na stavební úpravy zvyšující kapacitu škol, školek a objek-
tů, kde fungují dětské skupiny, a schváleno v ní bylo sedm žádostí 
o podporu v celkové výši bezmála 99 milionů korun. Druhá výzva 
cílila na podporu rozvoje sociálních a občanských kompetencí 
žáků, podporu komunitních programů škol a zvyšování kompetencí 
pracovníků ve vzdělávání. V této výzvě zastupitelstvo schválilo 42 
projektů za celkem 136 milionů korun. V poslední výzvě, zaměřené 
na podporu vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť, byly 
schváleny tři projekty za celkem 6,7 milionu korun. 
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Jaké úkoly vás v souvislosti s pražským operačním 
programem či oblastí evropských dotací v příštím 
roce čekají?

Jedním z klíčových témat bude analýza, zda se podaří jednotlivé 
otevřené výzvy naplnit dobrými projekty, nebo bude nutné část 
peněz převést do jiných oblastí, kde by byly využity lépe. O změ-
ně cílů bychom museli jednat s Evropskou komisí, takže je nutné 
mít časovou rezervu. Rozhodně se nechceme dostat do časové 
tísně, nechceme dočerpávat peníze za každou cenu, tedy na 
nepříliš kvalitní projekty.

Budeme se také i nadále snažit co nejvíce zjednodušovat, zpřes-
ňovat a žadatelům přibližovat pravidla celého procesu administra-
ce projektu od podání žádosti přes hodnocení a výběr projektů až 
po řízení projektu v době realizace i po dobu udržitelnosti. 

Odpovědnost za využití bruselských peněz v české metropoli jste 
převzala relativně nedávno. Změnil se od doby, kdy jste začala 
celý dotační proces sledovat zblízka, v nějakém směru váš názor 
či postoj? Je něco, co vás překvapilo, znepokojilo, či rozzlobilo? 
A je něco, čeho byste ráda dosáhla, či co byste ráda změnila? 

Po pravdě, zprvu jsem byla velmi skeptická ohledně možnosti 
vyčerpat celou alokaci 11 miliard korun. Již po prvních schůzkách 

se zaměstnanci odboru evropských fondů jsem však názor začala 
měnit. Nalezli jsme velmi rychle společnou řeč, pracujeme prů-
běžně na úpravách programu, aby co nejlépe vyhovoval potřebám 
našeho města, a tato činnost již přináší své ovoce. Pól růstu již 
není řazen mezi rizikové programy. Nyní však nesmíme usnout na 
vavřínech, spousta práce nás ještě čeká. Do konce musíme dotáh-
nout jednání s Evropskou komisí, kde bych například ráda získala 
svolení ke stavbám nových škol takzvaně na zelené louce. To 
bohužel současné nastavení programu nedovoluje. V tomto ohledu 
mám plnou podporu i ze strany městských částí a věřím, že komise 
vezme náš požadavek na vědomí a se změnou vysloví souhlas. 

Co byste chtěla obyvatelům Prahy popřát k Vánocům?

To je velmi jednoduché. Zejména jim přeji, aby v klidu prožili 
vánoční svátky a využili je nejen k odpočinku doma, ale i pro 
návštěvy svých nejbližších a přátel. Alespoň jeden večer bych jim 
také doporučila vyhradit si k návštěvě Staroměstského náměstí. 
Letošní vánoční stromeček je opravdu nádherný. Do nového roku 

pak všem Pražanům přeji mnoho úspěchů a hlavně zdraví a spo-
kojenost v soukromém i pracovním životě.

Závěrem dovolte poněkud osobnější otázku. Nedávno jste 
se stala maminkou, nemohu se tedy nezeptat: jak zvládáte 
souběh mateřských povinností a náročné práce? 

Nebudu lhát. Není to snadné, jelikož jde v podstatě o dvě zaměst-
nání na plný úvazek. Mám však oporu ve svém manželovi, který mi 
ve všech ohledech pomáhá. Zároveň mám jako radní kolem sebe 
velmi schopný tým lidí, takže podle mého názoru se z hlediska mého 

rozhovor

pracovního výkonu nic moc nezměnilo. Snad jen jsem získala nový 
pohled na svět, jako matka cítím ještě větší odpovědnost za každý 
svůj krok než dosud, což považuji v politice za velmi přínosné.

Celkem se rozbíhá či již 
funguje 63 projektů za bezmála 
tři čtvrtě miliardy korun.

Operační program Praha 
– pól růstu ČR již není řazen 
mezi rizikové programy.

4 / 2016 | 9
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Náš tip

Advent v Karlíně

Předvánoční období je tradičně spojené 
s rozsvěcením vánočního stromku a vánočními 

trhy. Díky revitalizaci Karlínského náměstí 
má Praha 8 krásný prostor, kde se mohou její 
obyvatelé sejít a užít si společně čekání na vánoční 
svátky u svařeného vína či při výrobě vánočních 
svíček a jiných dekorací.

Po rozsáhlých povodních v roce 2002 bylo Karlínské náměstí značně 
poškozeno. Revitalizace se Městská část Praha 8 dočkala díky 
Evropskému fondu pro regionální rozvoj, z něhož prostřednictvím 
Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost získala počát-
kem roku 2015 více než 30 mil. Kč. Stavební úpravy začaly 1. března 
2015 a 31. října téhož roku už se náměstí slavnostně otevíralo. 

Na počátku ale bylo kácení a kopání. Dendrologové zjistili, že 
některé stromy jsou ve velmi špatném stavu a musí být z bezpeč-
nostních důvodů pokáceny a nahrazeny novou výsadbou.  Během 
dubna pak byl rozebrán původní povrch komunikací, došlo k de-
molici objektu technického zázemí parku a kompletní rekonstrukci 
kašny v severní části parku.  

Změnami prošlo i dětské hřiště, kde přibyly nové herní prvky jako 
např. hrazda, houpací síť, malé basketbalové hřiště nebo síť na 
šplhání a bylo vybudováno venkovní sportoviště vybavené základ-
ními fi tness prvky.

Součástí úprav byly samozřejmě i zemní práce, které zajistily, že 
vše včetně osvětlení, vody a kanalizace funguje tak, jak má, tedy 
že je park osvětlen replikami plynového osvětlení, kašna je opatře-
na zapuštěnými svítidly pod úrovní hladiny vody a kostel sv. Cyrila 
a Metoděje je slavnostně nasvícen. 

Novinkou je závlahový systém tvořený výsuvnými postřikovači 
a kapkovací hadicí. Projektanti řešili mj. i hospodaření s dešťo-
vou vodou. Kvůli rozsahu znečištění zpevněných ploch, jako jsou 
chodníky a silnice, nebylo možné svést dešťovou vodu přímo do 
zeleně. Bylo tedy zvoleno ekologické řešení -  zachycení, předčiš-
tění a vsáknutí dešťové vody prostřednictvím systému liniových 
žlabů, které rychle odvedou stojatou vodu ze silnic a chodníků. Ta 
je pak v šachtě předčištěna a odvedena do vsakovacího systému. 
Vsakování je vyřešeno instalací podzemních vsakovacích bloků, 
kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. 
Vsakovací bloky mají nosnost přes 600 kN/m2 a při uložení pod 
komunikací spolehlivě unesou i váhu nákladních aut a odolávají 
neustálému působení tlaku zeminy bez jakékoliv deformace.

Revitalizace Karlínského náměstí zohlednila i to, že se zde 
pravidelně konají farmářské trhy a řada kulturních akcí v průběhu 
celého roku.  Projekt byl reakcí na dlouholeté požadavky a potřeby 
obyvatel Karlína, kterým chyběla upravená zelená plocha a pro-
stor pro příjemné trávení volného času. 

JAK? CO?

ZA KOLIK?
Celková dotace – 32 690 451,52 Kč
Z  EU – 30 039 874,37 Kč
Z toho Praha -  2 650 577,15 Kč
Celkové výdaje – 37 941 621,94 Kč
Celkové ZV – 35 350 211,12 Kč

Revitalizace Karlínského náměstí byla 
fi nancována v rámci Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost 
za přispění Magistrátu a Městské části 
Praha 8 v prioritní ose Životní prostředí

KDY? 1. 3. 2015 až 31. 10. 2015

5 740 m2 nových povrchů komunikací, 54 nových stromů, 
9 283 m2 nového parkového trávníku výsevem, 
27 nových lamp veřejného osvětlení, 99 laviček, 
20 odpadkových košů, 2 pítka, vybavení dětského hřiště
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Rozjíždějí se projekty na 
pomoc rodinám, školákům 
i bezdomovcům

O čem se mluví

Výzva č. 1 
Navýšení kapacity předškolního, 
základního vzdělávání a zařízení 
pro poskytování péče o děti do tří let

Výzva byla zaměřena na podporu rekonstrukcí a stavebních 
úprav budov tak, aby pražské základní a mateřské školy a objekty 
pro péči o děti do tří let věku získaly větší kapacitu. Na výzvu 
bylo vyčleněno 250 milionů korun. Žádost o dotaci na svůj projekt 
podalo do vypršení lhůty 11 žadatelů. Požadované podmínky 
splnilo sedm z nich, přičemž všem zastupitelé příspěvek schválili. 
Celkové způsobilé výdaje na těchto sedm projektů činí téměř 
99 milionů korun včetně spolufi nancování ze strany žadatele.
 
Většina schválených projektů pomůže rodičům sladit rodinný 
a pracovní život tím, že získají možnost umístit dítě do dětské 
skupiny či školky. Nejnákladnější podpořený projekt za téměř 
40 milionů korun včetně spolufi nancování bude realizovat 
Městská část Praha 13. Jde o přestavbu nevyužívaného 
sportovního centra na zařízení pro péči o předškolní, především 
dvou až tříleté děti. V objektu nazvaném Ovčí hájek by měly 
vzniknout tři třídy pro celkem 81 nejmenších dětí.

Na dvou až tříleté děti myslí i devátá pražská městská část, která 
získala dotaci na projekt za téměř deset milionů korun včetně 
spolufi nancování. V rámci projektu má být na mateřské škole 
Litvínovská 490 postavena nástavba, v níž vznikne třída pro 
25 dětí do tří let věku.

Celkem 52 projektů vztahujících se ke třem 
výzvám schválili v říjnu pražští zastupitelé. 

Evropské peníze vyčleněné na tyto projekty 
z pražského operačního programu Praha - pól 
růstu ČR (OP PPR) pomohou obyvatelům hlavního 
města lépe spojit rodinný život s prací, přispějí 
k bezproblémovému soužití dětí ve školách a také 
k širšímu zapojení handicapovaných lidí do 
běžného života.

Celkem 30 nových míst pro nejmenší děti vznikne v rámci 
projektu dětských skupin rovněž v mateřských školách 
Zelenečská a Vybíralova v Praze 14. Dotace schválená na 
devítimilionový projekt umožní také zajistit dětem stravování.  

Tři desítky rodin s dětmi ve věku dva až tři roky se budou moci 
lépe věnovat svým profesím i v Praze 17. Díky podpoře projektu 
za bezmála sedm milionů korun včetně spolufi nancování bude 
možné vytvořit prostor pro dětskou skupinu v nevyužívaném 
objektu v Žalanského ulici č. 68/54.   

Dotace projektu za téměř čtyři miliony korun pomůže také s přeměnou 
dvou bytů v Centru sociálních služeb v Žilinské ulici č. 2769/2 v Praze 
4 v prostor pro dětskou skupinu pojmenovanou BONA. Díky fi nanční 
podpoře projektu bude rovněž možné upravit zahradu a dětské hřiště, 
doplnit zde herní prvky a také vyměnit část oplocení.

Příspěvek na projekt za celkem deset milionů korun pomůže 
rovněž vytvořit další místa ve školce sedmé pražské městské 
části. V mateřské škole U Uranie vzniknou dvě nové třídy, bude 
zde vybudována kuchyň a školní klub.

Dotaci na projekt za téměř 19 milionů korun získala z pražského 
operačního programu Městská část Praha 16 – Radotín. Jde 
o stavební úpravy a nástavbu na budově základní školy na adrese 
Loučanská 1112/3. Díky příspěvku z evropských fondů zde bude 
možné vybudovat čtyři nové třídy a zvýšit tak kapacitu školy o 120 
žáků. Rozšíření současných prostor umožní rozvoj péče o žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami a také – díky plánované 
instalaci výtahu a vytvoření bezbariérových toalet – o imobilní žáky. 
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z Poděbrad v Praze 3. V rámci projektu, jehož způsobilé výdaje 
včetně spolufi nancování činí téměř čtyři miliony korun, se škola 
chce zaměřit především na práci s cizinci. Těch je totiž mezi 
čtyřmi stovkami zdejších žáků bezmála šest desítek a škola 
jim v zájmu jejich úspěšného zapojení do výuky chce umožnit 
intenzivní výuku češtiny a poté i stěžejních předmětů. Podobně 
se díky evropskému příspěvku zdejší pedagogové zaměří 
i na bezmála čtyři desítky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V tomto směru škola naváže na podobný úspěšný 
projekt, který do března 2015 fungoval s příspěvkem 

Výzva č. 2

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím 
posílení inkluze v multikulturní společnosti

Výzva byla zaměřena především na podporu rozvoje sociálních 
a občanských kompetencí žáků, podporu komunitních programů 
škol a na zvyšování kompetencí pracovníků ve vzdělávání. Na 
výzvu bylo alokováno 180 milionů korun. Z celkového počtu 
76 předložených žádostí o podporu jich pražští zastupitelé 
schválili 42. Jde o projekty za celkem 136,2 milionu korun včetně 
spolufi nancování ze strany žadatelů.

Mezi příjemci dotace z OP PPR je řada základních i mateřských 
škol, kromě jiných například základní škola na náměstí Jiřího 

z předchozího pražského operačního programu. Stranou 
nezůstanou ani zdejší učitelé, z nichž většina projevila zájem 
o čtyřdenní tematické školení.

Příspěvkem z pražského operačního programu zastupitelé podpořili 
také například Základní a Mateřskou školu na náměstí Svobody 2 
v Praze 6. I zde se chtějí zaměřit především na pomoc 130 dětem 
se speciálními vzdělávacími potřebami a také 37 dětem s odlišným 
mateřským jazykem. Dotace na schválený projekt, jehož způsobilé 
výdaje včetně spolufi nancování činí necelé tři miliony korun, 
umožní kromě jiného zaplatit školní asistenty, kteří dětem pomohou 
zvládat jejich handicapy, lépe zvládat výuku a také dobře obstát 
v dětském kolektivu. I na této škole přispějí evropské peníze ke 
zvýšení kvalifi kace více než pěti desítek učitelů.

Mezi příjemci dotace na projekty sledující obdobné cíle jsou i mnohé 
pražské střední školy, například Smíchovská střední průmyslová 
škola v Preslově ulici v Praze 5, Gymnázium Jana Palacha v Praze 1 
či Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o. 

Část projektů sleduje také přímo zvyšování kompetencí 
pedagogických pracovníků. Například projekt Centra sociálních 
služeb Praha nazvaný Zipyho a Jablíkovi kamarádi se zaměřuje 
především na učitele, pracovníky domů dětí a mládeže či 
vychovatele školních družin pracující s dětmi ve věku od pěti 
do devíti let, jimž v rámci školení, kurzů a workshopů pomáhá 
rozvinout sociální dovednosti a zvládnout strategii pro řešení 
obtížných situací. Projekt, jehož celkové způsobilé výdaje včetně 
spolufi nancování činí přes pět milionů korun, navazuje na obdobný 
úspěšný projekt hrazený z předchozího operačního programu, 
který skončil letos v dubnu. 

Příspěvek na své tři projekty vycházející z potřeb multikulturní 
společnosti získala rovněž společnost Člověk v tísni, na projekt 
nazvaný Jsme lidé jedné Země také Organizace pro pomoc 
uprchlíkům a další neziskové organizace.
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Finanční podporu 1,9 milionu korun získal projekt, jehož cílem 
je vybudovat a provozovat chráněné pracoviště pro výrobu 
kosmetiky a potravinových doplňků. Předkladatel projektu se 
chce zaměřit na tělesně a duševně handicapované lidi bez práce, 
zaškolit je a cestou postupného vytváření nezbytných pracovních 
i životních návyků, zvyšování kvalifi kace, ceny na trhu práce a tím 
i sebevědomí jim umožnit lepší začlenění do společnosti. 

Posledním projektem za bezmála 3,5 milionu korun, který 
ve výzvě č. 6 schválili pražští zastupitelé, je projekt nazvaný 
Kuchařky bez domova. Jeho cílem je nabídnout dlouhodobě 
nezaměstnaným ženám často žijícím na ulici práci a postupný 
návrat do normálního života. Prostředky z pražského operačního 
programu mají přispět ke stavebním úpravám a vybavení 
sociálního podniku, v němž tři ženy najdou stálé zaměstnání 
a 15 dalších příležitostnou práci. Projekt navazuje na svého 
stejnojmenného úspěšného předchůdce, v jehož rámci společnost 
Jako doma – Homelike, předkladatel projektu, spolupracovala od 
roku 2013 s pěti desítkami žen bez domova.  

Výzva č. 6

Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných 
pracovišť

Výzva byla zaměřena na podporu vzniku sociálních podniků 
včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými 
formami sociálních služeb a komunitních aktivit. Celkem bylo na 
tuto výzvu vyčleněno 45 milionů korun. Z deseti předložených 
projektů získaly podporu tři projekty za celkem 6,7 milionu korun.

Dotace na první ze schválených projektů umožní vybavit 
sociální podnik, jehož hlavním smyslem je poskytnout práci 
a oporu nezaměstnaným lidem starším padesáti let, a také lidem 
s tělesným či duševním handicapem. Zájemci z řad mužů zde 
budou moci vykonávat různé řemeslné či technické práce, ženy 
budou moci pracovat například jako pomocnice v domácnosti. 
Projekt za 1,3 milionu korun předložil Domus vitae, z.ú.
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Zahraniční cesta

Inovace a energetické úspory byly společným 
jmenovatelem mimořádně zajímavé pracovní 

návštěvy Vídně, na kterou zástupce odboru 
evropských fondů pražského magistrátu 
v listopadu pozvali představitelé vídeňské 
městské správy. 

Program návštěvy hostitelé sestavili tak, aby svým pražským 
kolegům zprostředkovali maximum informací a poznatků, které 
by poté mohli využít při přípravě projektů v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR. Poté, co české hosty seznámili 
s organizačním schématem vídeňského magistrátu a způsobem 
jeho hospodaření, přiblížili jim současné dotační možnosti ra-
kouské metropole. Evropské fondy podpoří podpůrná opatření 
pro začínající fi rmy, výzkumnou a technologickou infrastrukturu, 
inovační služby, rozvoj zdrojů a energetickou účinnost a zlepšení 
znevýhodněných lokálních oblastí. 

V rámci výzkumné a technologické infrastruktury Vídeňané před-
stavili „Responsible river modelling centre“, které přispívá k rovno-
váze mezi využíváním vodních toků a jejich ochranou. Soustředili 
se především na výstavbu vodní elektrárny na jezu Dunaje, která 
začala předloni a dokončena má být za půl roku. Mezi hlavní příno-
sy tohoto projektu patří díky využití vody coby obnovitelného zdroje 
energie pokles produkce oxidu uhličitého, automatizované řízení 
přepadu jezu a možnost lépe zásobovat vodou sousední region.

Cenné informace získali zástupci pražského magistrátu také o fun-
gování a výsledcích vídeňského podnikatelského inkubátoru INiTS, 
který nabízí pomoc mladým podnikatelům a jejich všestrannou 
intenzivní podporou přispívá k uvedení zajímavých nápadů na trh. 
Předloni se INiTS umístil ve své oblasti na sedmém místě celosvěto-
vého žebříčku, v Evropě pak na třetím místě. 

Od roku 2013 vzniklo v rámci tohoto podnikatelského inkubátoru 199 
startupů, z toho 79 v oblasti informačních a komunikačních techno-

Návštěva Vídně 
přinesla cenné poznatky 
o inovacích a o smart city  

logií a 45 v oblasti přírodních věd. Celkem bylo takto vytvořeno více 
než 1 800 pracovních míst, investováno bylo 348 milionů eur, z toho 
235 milionů ze soukromých a 113 milionů z veřejných zdrojů. 

Přínosem bylo i setkání s koordinátorem Dunajské strategie, která již 
šest let sdružuje státy, jejichž území spadá do povodí Dunaje. Cílem 
zmíněné strategie EU je těmto zemím pomoci lépe čelit společným 
problémům například v dopravě, energetice a životním prostředí. Oblast 
širšího povodí Dunaje tvoří pětinu rozlohy EU a žije v ní 15 milionů lidí. 

Velmi zajímavá byla i prohlídka tzv. jezerního města Aspernu, 
v současnosti „největšího developerského projektu“ v Rakousku 
a jednoho ze stěžejních vídeňských projektů, které se má stát no-
vým centrem 22. vídeňského městského obvodu. Výstavba „smart 
city“ na ploše zhruba 240 hektarů zahájená v roce 2010 má trvat 
celkem 20 let, postupně zde má vyrůst na 8,5 tisíce bytů pro 20 
tisíc obyvatel, stejný počet lidí zde má najít práci v oblasti služeb, 
obchodu, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání. Zatím zde bylo 
postaveno přes 2600 bytů, první obyvatelé se do Aspernu nastě-
hovali již v roce 2014.

Aspern představuje zcela novou kvalitu života, o čemž svědčí 
mimo jiné fakt, že budovy díky novým technologiím šetří 80 procent 
provozních nákladů na vytápění, chlazení, větrání a ohřev teplé 
vody. Objekt technologického centra Aspernu, první zde postavené 
budovy, dokonce vyprodukuje více energie, než spotřebuje.
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