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Vážení kolegové,
milí čtenáři,

léto se chýlí ke konci a na dovolenou většině z nás zbyla jen 

vzpomínka. I my máme za sebou oddechový čas, byť krátký 

a stručný. Naše kanceláře ani o prázdninách nezely prázdnotou. 

Operační program Praha – pól růstu ČR míří do své druhé 

poloviny a čeká ho klíčový rok 2018. V něm dojde ke zhodnocení, 

jakým způsobem se podařilo naplnit plánované milníky, na které 

je navázáno i další financování operačního programu ze strany 

Evropské unie. 

Do konce roku 2017 jsme si stanovili poměrně ambiciózní cíl: 

40 procent alokace programu, tedy zhruba 4,3 miliardy korun, 

plánujeme mít rozděleno mezi projekty v podobě závazků 

v podepsaných smlouvách o financování. Proto nyní upínáme 

všechny síly k tomu, abychom zajistili maximální čerpání a zároveň 

podpořili kvalitní projekty, které skutečně budou mít potenciál 

přispět k rozvoji hlavního města tak, aby i nadále plnilo funkci 

hnacího motoru a pólu růstu celé České republiky. 

Praha potřebuje každou korunu a každé euro, které může využít 

ke svému rozvoji. Abychom zajistili využití všech dostupných 

prostředků, připravili jsme nyní rozsáhlou revizi operačního 

programu, díky níž, pokud bude schválena dotčenými orgány, bude 

možné získat dotace i na projekty, na které to dosud nešlo. Jedna 

z hlavních změn v navrhované revizi se týká prioritní osy 2 Udržitelná 

mobilita a energetické úspory, kde jsme formulovali nový specifický 

cíl. Jeho obsahem je rozvoj nízkoemisní mobility v podobě zavádění 

nových linek elektrobusů provozovaných Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy. Nahrazením autobusů elektrobusy dojde k omezení 

lokálních emisí škodlivin a ke snížení produkce hluku, což odpovídá 

dlouhodobým strategiím na úrovni EU i ČR, a zároveň to bude mít 

pozitivní vliv na zdraví Pražanů.

Důležitou změnou je také přesun části peněz z prioritních os 2 a 3, 

kde nebylo plné využití peněz jisté, do prioritní osy 4, konkrétně 

do specifického cíle „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, 

základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče 

o děti“. Zájem žadatelů o podporu v již uzavřených výzvách v rámci 

tohoto specifického cíle totiž výrazně převýšil vyčleněnou sumu, 

řada dobrých projektů zůstala nepodpořena a my bychom jim rádi 

poskytli novou šanci. 

Vážení čtenáři, v tomto vydání bulletinu se dozvíte i o další 

novince, která kromě již zmíněných elektrobusů prospěje plicím 

naší metropole. Jde o projekt, díky němuž budou mít správci 

silnic v předstihu k dispozici údaje o stavu silnic, takže budou 

moci efektivně naplánovat jejich údržbu. Výrazně by tak mělo ubýt 

nehod, kolon stojících a popojíždějících aut i výfukových plynů.  

Jistě vám neunikne ani informace o zřízení pozice ombudsmana 

našeho odboru, na kterého je možné už nyní se obracet 

s případnými nesrovnalostmi, a také rozhovor s vedoucím našeho 

oddělení řízení a kontroly projektů, jež pro naši práci vytváří 

nepostradatelné zázemí. 

V podzimním vydání bulletinu samozřejmě najdete i další zajímavé 

údaje o schválených či již uskutečňovaných projektech, aktuálních 

i chystaných výzvách a také pozvánky na zajímavé akce.

Ing. Karel Andrle

pověřený ředitel odboru evropských fondů MHMP  
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Podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosud 

získalo 190 z 613 předložených projektů. Celková alokace 

schválených projektů přesáhla 3,6 miliardy korun. 

Nejvíce projektů, a to 372, mířilo do některé z osmi výzev vyhlášených 

v rámci prioritní osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti. Na prioritní osu 4 je z pražského operačního 

programu vyčleněno více než 2,4 miliardy korun, celkové způsobilé 

výdaje dosud schválených projektů přesáhly 437 milionů korun.

Celkem 180 projektů předložili zájemci o podporu do pěti výzev 

vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování 

a boj proti chudobě. Celková alokace této osy dosahuje bezmála 

1,4 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje dosud schválených 

projektů přesáhly 461 milionů korun.

Celkem 65 projektů předložili žadatelé do sedmi výzev v prioritní ose 1 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková alokace 

této výzvy činí téměř 3,4 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje zatím 

schválených projektů dosáhly bezmála 184 milionů korun.

Celkem 11 projektů zájemci o podporu předložili do osmi výzev 

vyhlášených v rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické 

úspory. Celková alokace této osy je bezmála 3,3 miliardy korun, 

celkové způsobilé výdaje dosud schválených projektů představují 

téměř 523 milionů korun. 

Podporu z OP PPR již získalo 190 
projektů

fakta o OP PPR

0 Kč

500 000 000 Kč
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1 500 000 000 Kč

2 000 000 000 Kč

2 500 000 000 Kč

3 000 000 000 Kč

3 500 000 000 Kč

4 000 000 000 Kč

PO1 PO2 PO3 PO4

3 374 618 328 Kč 3 265 759 674 Kč

1 393 390 782 Kč

2 416 662 216 Kč
2 400 000 000,00 Kč 

3 772 992 231,26 Kč 

1 010 000 000,00 Kč 

2 045 000 000,00 Kč 
2 400 000 000,00 Kč 

1 672 992 231,26 Kč 

1 010 000 000,00 Kč 

1 920 000 000,00 Kč 
2 338 889 832,37 Kč 

848 198 487,26 Kč 
975 474 756,04 Kč 

2 077 343 547,81 Kč 

183 943 165,23 Kč 

522 992 231,26 Kč 461 101 556,26 Kč 437 102 271,38 Kč 

Přehled alokací v rámci vyhlášených výzev dle prioritních os

Alokace prioritní osy Alokace dosud vyhlášených výzev Alokace uzavřených výzev Alokace předložených projektů Celkové způsobilé výdaje schválených projektů

Pražský operační program kulminuje a desítky projektů již začínají 

nést pomyslné ovoce. Ačkoli by se proto mohlo zdát, že program už 

funguje jaksi samospádem a není co zlepšovat, opak je pravdou. 

Ti z vás, kteří jste žádali o dotace, nebo jste se s námi třeba jen 

přišli poradit, víte, že se snažíme o maximálně otevřený, vstřícný 

a spravedlivý přístup. Vedeni touto snahou jsme pro vás nyní 

připravili novinku, kterou je ustavení ombudsmana pro evropské 

fondy.

Již delší dobu jsme přemýšleli, jak komunikaci se žadateli posunout 

na ještě vyšší úroveň. Ombudsman je zárukou toho, že se vašim 

připomínkám, námitkám či stížnostem dostane nezávislého 

a vysoce fundovaného posouzení. Využili jsme totiž možnosti 

spolupráce s odborníkem na evropské fondy a mezinárodní 

spolupráci PhDr. Janem Hauserem. Mnozí z vás si ho jistě 

pamatují z jeho nedávného úspěšného působení v čele našeho 

odboru. Jsem velmi ráda, že na svou někdejší práci naváže, byť 

v jiné formě, a své zkušenosti dále zúročí ve prospěch Prahy. 

Služeb ombudsmana může bezplatně využít každý, kdo by měl 

jakoukoli pochybnost o správnosti postupu pracovníků našeho 

odboru. Ombudsman individuální situaci odborně posoudí, 

doporučí řešení a nejvhodnější postup, to vše zcela anonymně. 

Pokud si to situace bude vyžadovat, zajistí její mediaci mezi 

odborem a žadatelem či příjemcem. 

Žadatelé a příjemci dotací 
z pražského operačního programu 
mohou využít služeb ombudsmana 

sloupek radní Ropkové

Na novou službu se zájemci mohou obracet již dnes, a to na adrese 

ombudsman@penizeproprahu.cz. 

 

Ing. Mgr. Irena Ropková

radní hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy 
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Harmonogram výzev na rok 2017 prošel aktualizací, provedené 

změny se dotkly prioritních os 2 a 4.

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory: 

Provedená změna v harmonogramu se týká zrušení 

výzvy č. 33 nazvané Realizace záchytných parkovišť P+R 

a snížení alokace výzvy č. 38 nazvané ITI Preference povrchové 

městské veřejné dopravy.

Prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti: Provedená změna v harmonogramu se 

týká vyhlášení výzvy č. 28 nazvané Inkluze a multikulturní 

vzdělávání,  která byla posunuta na 25. října, a doplnění nové výzvy 

č. 41 nazvané Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání.

 

Harmonogram výzev na rok 2017 
byl aktualizován

Dotace cílí na žáky s odlišným 
mateřským jazykem

Dotace dá výsledkům vědeckého 
bádání šanci ožít 

Rada hl. m. Prahy schválila 30. srpna vyhlášení výzvy číslo 41 

nazvané Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Na výzvu 

je vyčleněno 80 milionů korun. Žádosti o dotace bude možné 

podávat od 2. října do 24. ledna příštího roku. 

Cílem výzvy je posílení kapacit odborníků ve vzdělávání pro 

usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na 

pražských školách a příprava specialistů pro rozvoj demokratické 

kultury na školách dle modelu Rady Evropy.

Podporovanými aktivitami budou rozvoj a realizace kurzů pro 

interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky, dvojjazyčné 

asistenty a specialisty pro zavádění modelu kompetencí pro 

demokratickou kulturu do vzdělávacích programů pražských škol. 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou nestátní neziskové 

organizace, vysoké školy, organizace zřízené a založené 

hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi a také mateřské, 

základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v Praze. 

Rada hl. m. Prahy 6. září vyhlásila výzvu číslo 32 nazvanou 

Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných 

organizací do praxe III. Na výzvu je alokováno 300 milionů 

korun. Žádosti o podporu bude možné předkládat od 6. října 

do 14. února příštího roku.

Výzva navazuje na předchozí obdobně zaměřenou výzvu. Jejím 

cílem je podpořit ověření proveditelnosti výsledků výzkumu 

a vývoje a jejich přenos z výzkumných organizací do praxe. Toto 

uplatnění v praxi bude probíhat v oblastech a tématech, které řeší 

pražská městská samospráva a jí zajišťované provozy. 

Administrativa k projektům se 
zjednodušila 

Odbor evropských fondů pražského magistrátu coby řídicí 

orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR od června 

zjednodušil vykazování práce u pracovníků zapojených do 

realizace projektů. 

Pracovní výkazy nyní musejí být zpracovány a ke Zprávě 

o realizaci projektu doloženy jen tehdy, pokud jde o zaměstnance, 

či pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu 

vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt, nebo pokud jde 

o projekt s nepřímými náklady, kde popis pracovní činnosti u dané 

pracovní pozice obsahuje činnosti spadající jak do přímých, tak do 

nepřímých nákladů.

Dalším krokem ke snížení administrativní zátěže pro příjemce 

bylo rozhodnutí řídicího orgánu výrazně snížit počet příloh, které 

je potřeba předkládat ke Zprávě o realizaci projektu. Příjemce již 

není povinen předkládat ke Zprávě pracovní smlouvy, seznam 

účetních dokladů, účetní sestavu za projekt, zápisy z kontrolních 

dnů v případě staveb, pojistnou smlouvu a souhrnnou informaci 

o realizovaném projektu. U účetních dokladů a mzdových výdajů do 

deseti tisíc korun již není nutné vedle účetních dokladů a mzdových 

listů předkládat ani náplně práce a výpisy z bankovního účtu. 

Obě novinky byly ihned uvedeny do praxe takzvanou výjimkou 

ředitele odboru.



aktuality

10 | Zprávy z pólu – podzim 2017  3 / 2017 | 11 

Nová výzva podpoří boj proti 
chudobě 

Rada hl. m. Prahy 20. září vyhlásí dvě výzvy v prioritní ose 3 

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. 

Výzva číslo 34 je zaměřena na podporu aktivizace komunitního 

života a vznik a rozvoj sociálních podniků. V rámci této neinvestiční 

výzvy lze žádat o finanční prostředky na provoz služeb a dalších 

aktivit. 

Výzva číslo 35 je zaměřena na podporu sociálních služeb, 

sociálního bydlení a aktivizace komunitního života. Jde o výzvu 

investičního charakteru, takže jejím prostřednictvím mohou být 

v projektech financovány rekonstrukce, stavební práce, výstavba, 

nákup zařízení a vybavení, automobilu a podobně.

Žádosti o podporu projektů podaných v rámci výzvy číslo 34 bude 

možné podávat do 23. ledna 2018, u projektů do výzvy číslo 35 do 

23. března 2018.

Nové komunitní centrum přivítalo 
první klienty

Kurzy anglického jazyka zahájilo již v létě činnost nové komunitní 

centrum Domus Vitae v sedmé pražské městské části. 

Centrum nabízí lidem starším padesáti let aktivity, které jim pomohou 

překonat sociální vyloučení a zapojit se zpět do činorodého života. 

Více než šestimilionová dotace z pražského operačního programu 

umožní kromě jiného vybavit bývalý drážní domeček ve Stromovce, 

který nyní prochází rekonstrukcí. V něm se budou moci setkávat 

děti ze sociálně slabých či neúplných rodin s aktivními seniory, tzv. 

mentory, kteří jim budou předávat své znalosti a zkušenosti. 

Aby bylo možné již po dobu rekonstrukce budoucího sídla centra 

uspořádat letní jazykový kurz, zapůjčila pro tento účel radnice 

sedmé pražské městské části náhradní prostory v Obřadní síni 

Prahy 7. Během osmi lekcí si senioři pod vedením zkušené lektorky 

vyzkoušejí základní komunikační fráze, které jim usnadní kontakt 

s cizinci. 

Celkem se přihlásily téměř tři desítky zájemců, jež oceňují 

především citlivě vedený kurz, který jeho účastníkům umožňuje 

zbavit se ostychu a osvojovat si poznatky formou hry. 

Rada hl. m. Prahy schválila 20. června vyhlášení výzvy číslo 29 

nazvané Inovační poptávka veřejného sektoru II. Na výzvu je 

vyčleněno 400 milionů korun. Žádosti o podporu může hl. město 

Praha, pražské městské části a jimi zřízené organizace podávat 

od 24. července do 29. března příštího roku. 

Výzva č. 29 věcně navazuje na výzvu číslo 8 s několika úpravami. 

Podporovanou aktivitou této výzvy je uskutečnění veřejné zakázky 

v režimu inovačního partnerství postupem podle Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

Cílem výzvy je podpořit inovační poptávku veřejného sektoru 

vůči výzkumným organizacím a podnikům a jejich konsorciím 

prostřednictvím realizace veřejných zakázek v režimu řízení 

o inovačním partnerství. Inovační partnerství představuje postup 

hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, 

který umožňuje veřejným zadavatelům výběr partnerů na základě 

zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na 

míru zadavateli, tedy přesně podle jeho požadavků. 

Výzva dává zelenou inovacím 
přímo na míru potřebám zadavatele
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Praha 13 otevřela unikátní školku

Ojedinělou mateřskou školku „U Stromu“ 
přátelskou k dětem a přitom doslova 
nabitou moderními technologiemi má od 

1. září třináctá pražská městská část. Proměnu 
nevyužívaného a chátrajícího objektu bývalého 
sportovního centra na Ovčím hájku v moderní, 
velmi potřebné zařízení pro děti již od dvou let věku 
umožnila dotace z pražského operačního programu 
a podpora hlavního města i ministerstva školství. 
Slavnostního otevření školky se zúčastnily i pražská 
primátorka Adriana Krnáčová, její náměstkyně Eva 
Kislingerová a radní pro školství a evropské fondy 
Irena Ropková. 

„Od nástupu do funkce pražské radní pro školství usiluji o rozšiřování 

kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Za tu 

dobu se pro tyto projekty podařilo nalézt finance nejen v rozpočtu 

hlavního města, kde došlo ke zdvojnásobení prostředků určených 

na investice do školství, ale rovněž v rozpočtu ministerstva školství 

a rovněž v evropských fondech. Od roku 2014 tak vzniklo v hlavním 

městě bezmála 1.500 nových míst v mateřských školách a přes 

4.000 míst v základních školách,“ uvedla radní Irena Ropková.

Praha 13 má v porovnání s ostatními pražskými městskými částmi 

nejmladší věkovou strukturu obyvatel, takže navyšování počtu míst 

ve školkách a školách je její prioritou. Radnice nechtěla zahušťovat 

současnou výstavbu, ani budovat na zelené louce, a proto se 

rozhodla zrekonstruovat objekt, který uprostřed sídliště viditelně 

chátral. Budova i její okolí prošly zásadní proměnou, o niž se 

zasloužilo nápadité architektonické řešení. 

Vnitřní oválné multifunkční atrium dostalo prosklené zastřešení, 

bylo osazeno živým stromem, příjemné prostředí doplnila i stěna 

porostlá zelenými rostlinami. Venkovní dětské hřiště bylo opatřeno 

bezpečným povrchem a osazeno herními prvky sloužícími jak 

k odpočinku, tak k výuce. Bezpečnost dětí zajišťuje recepce, 

nechybí podlahy tlumící hluk, interaktivní tabule pro výuku 

a promítání pohádek či chytrá světla regulující průchod slunečních 

paprsků světlovodem. 

Do školky jsou nyní zapsány 102 děti, které jsou rozděleny do 

pěti tříd. Tři třídy jsou určeny dětem od dvou do tří let, dvě třídy 

patří starším dětem. O nejmenší děti pečují chůvy. Zařízení má 

vlastní kuchyni, která klade důraz na vaření podle zásad zdravé 

výživy. V rámci školky působí také mateřské centrum, v němž mohou 

rodiče konzultovat výchovné záležitosti s dětským psychologem 

a logopedem.



14 | Zprávy z pólu – podzim 2017  3 / 2017 | 15 

Jaká je role vašeho oddělení v rámci pražského operačního 

programu a celého odboru?

Název našeho oddělení sice obsahuje termíny „řízení a koordinace 

programu“, ale myslet si, že program řídíme, nebo jsme nějak 

nadřazeni ostatním oddělením, by byl omyl. Naopak, naše oddělení 

vnímám v první řadě jako podpůrný článek celého odboru. 

Za pomyslné pilíře řídicího orgánu, na kterých stojí rychlost 

a úspěch programu, považuji oddělení projektů a oddělení 

finančního řízení a kontroly. My jsme ti, kteří musejí udělat vše pro 

to, aby tato oddělení mohla v klidu a efektivně pracovat. Ale znáte 

to, jedno nefunguje bez druhého, oddělení řídicího orgánu jsou 

spojené nádoby. 

Do konce roku 2017 jsme si stanovili ambiciózní cíle, a to nejen 

v množství schválených projektů a proplacených žádostí. Proto 

celý odbor jede na nejvyšší obrátky a vše musí klapat. 

V ytvořit dobré podmínky a fungující zázemí  
pro efektivní práci celého odboru 
evropských fondů pražského magistrátu 

je úkolem jeho oddělení řízení a koordinace 
programu. O rozhovor jsme požádali vedoucího 
tohoto oddělení Ing. Oldřicha Hnátka.

Co konkrétně zajišťujete pro ostatní oddělení?

Naše oddělení má asi nejširší záběr, co se týče rozmanitosti agend, 

které administrujeme. Připravujeme pracovní postupy a veškerou 

metodiku, řešíme nesrovnalosti, fungujeme jako asistence pro 

monitorovací systém, provádíme platby schválených projektů. 

Vedle toho se věnujeme agendám, které skutečně slouží pro řízení 

programu. U nás se sbíhají všechny informace, sledujeme výkon 

Bez dobrého zázemí by 
se operační program 
zadrhával 

rozhovor

programu, vyhodnocujeme rizika, zajišťujeme evaluace programu, 

řídíme administrativní kapacity. Je toho hodně, a to nejsme ani 

v polovině výčtu. 

Je něco, co byste zdůraznil?

Nechci nic nadřazovat, protože vše má v chodu organizace nezbytné 

místo, ale zajímavou agendou jistě je realizace našich dvou vlastních 

projektů uskutečňovaných v rámci technické pomoci. V této agendě 

se karta obrací a naše oddělení vystupuje jako příjemce dotace 

z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Jsem rád, že to tak je, protože na vlastní kůži zkoušíme, co obnáší 

předložení a realizace projektů, jaká je práce v monitorovacím 

systému a jak je někdy složité vyhovět všem požadavkům kladeným 

metodikou. Považuji to za velmi důležité pro to, abychom neztratili 

kontakt a nevymýšleli něco, co v praxi nefunguje. Nikdo nás rozhodně 

nemůže obviňovat, že jsme odtržení od reality. I když někdy jsme 

podobní příslovečné kovářově kobyle: na sebe často přísnější 

a zjednodušování aplikujeme na sebe až jako na posledního.

„Neustále vyhodnocujeme, zda 
máme procesy a povinnosti 

kladené na příjemce nastaveny 
správně, zda jsou všechny 

povinnosti nezbytné a zda vše 
nejde dělat jednodušeji.“

Jaké zjednodušování máte na mysli?

Zjednodušování metodik, revizi postupů. To je soustavná, nikdy 

nekončící práce, kdy neustále vyhodnocujeme, zda máme procesy 

a povinnosti kladené na příjemce nastaveny správně, zda jsou 

všechny povinnosti skutečně nezbytné a zda to vše nejde dělat 

nějak jednodušeji. Každý program a každá metodika má své 

rezervy. Bylo by hloupé si myslet, že vše již máme nastaveno 

dobře a že už to do konce programového období nějak doklepeme. 

Operační program je do jisté míry jako živý organismus, vyvíjí 

se v čase, učí se a přizpůsobuje. Proto stále hledáme nastavení 

našich postupů tak, aby co nejméně zatěžovaly příjemce a byly 

srozumitelné. Zároveň ale také, aby vyhověly všem nárokům na 

audit, zajistily prokazatelnost operací a vyhověly povinnostem 

nastaveným z Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské komise. 

A to není jednoduchý úkol. 

Do tohoto procesu jsou úzce zapojena všechna oddělení odboru 

a společně aktivně pracují na vylepšování programu. Mohu každého 

ujistit, že celý odbor a každé z jeho oddělení dělá maximum pro to, 

abychom snížili administrativní zátěž spojenou s čerpáním dotací 

z OP PPR. 
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Na co ze své práce a jejích výsledků jste pyšný?

Nenazýval bych to přímo pýchou, ale mám skutečně radost ze 

současného chodu oddělení, které nemalou měrou ovlivňuje chod 

celého odboru. Radost mi dělá i současné personální obsazení 

oddělení. Mám tu jak pracovníky s obrovskou historickou pamětí, tak 

úplné nováčky. Experty se nám daří udržet i přes obrovskou poptávku 

po lidech v celém veřejném sektoru. Neobsazená místa jsme doplnili 

odborníky se zkušenostmi z jiných organizací. Mám kvalitní tým, na 

který se mohu spolehnout a je potěšení s ním pracovat.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Z poslední doby hned dva. Nejdříve jsme provedli značné 

zjednodušení vykazování práce u pracovníků zapojených do 

realizace projektů, což ocení všichni zaměstnavatelé. A pak se 

nám podařilo snížit počet povinných příloh Zpráv o realizaci o pět 

a jednu významně zredukovat, což považuji za obrovský úspěch 

společné práce celého odboru. Obě tato zjednodušení jsme ihned 

uvedli do praxe tzv. výjimkou ředitele odboru, abychom nemuseli 

čekat až na revizi pravidel pro příjemce a žadatele plánovanou na 

podzim.

rozhovor

„Tím, že sami realizujeme dva 
projekty, neztrácíme kontakt 

s realitou a nemůžeme vymýšlet 
něco, co v praxi nefunguje.“

Je něco, co vás naopak zbytečně zatěžuje, zdržuje či omezuje?

Prostředí, ve kterém se pohybujeme a pracujeme, je velmi svázáno 

nejrůznějšími pravidly a principy. Dodržet se toho musí opravdu 

hodně a manévrovací prostor pro řídicí orgán není vždy velký. Ale 

taková je realita. Nemá cenu nad ní brečet, ale je nutné se s ní co 

nejlépe popasovat. 

Nicméně takovým evergreenem je určitě monitorovací systém. 

Není úplně intuitivní, práce v něm není příjemná a navíc nemá ještě 

vychytané všechny mouchy. I my jako administrátoři a kontroloři 

se s ním celkem pereme, nejenom příjemci. Komunikujeme v této 

věci ale dennodenně s kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj, 

kteří dělají vše pro to, aby se nám všem v systému co nejdříve 

pracovalo lépe. 

Druhou věcí, která nám rozhodně nepomáhá, je obecně rozhodování 

auditorů. Auditních těles je několik, nejsou vzájemně koordinována 

a každé rozhoduje jinak. Některé nálezy auditů jdou bohužel za 

hranici mého chápání. Myslím, že právě nejistota před následnými 

audity a nečitelnost kontrolorů odrazuje žadatele nakonec více než 

nepřívětivý monitorovací systém. 

Vše samozřejmě ale není jen černé. Většinu zjištění se nakonec daří 

si vysvětlit. A i přes to, co zde zaznělo, jsem bytostně přesvědčen, 

že realizovat projekty z evropských fondů prostě stojí za to. 

„Příjemcům dotací, žadatelům 
i nám samotným situaci ztěžuje 

stále ne optimálně fungující 
monitorovací systém a také 
chybějící koordinace práce 

auditorů.“ 
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Výzva č. 22

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Celkem 18 projektů v celkové výši přes 94 milionů 
korun, což jsou tři čtvrtiny celkové alokace, bylo již 
podáno do průběžné výzvy číslo 22 nazvané Zvýšení 
dostupnosti zařízení péče o děti. Pražští zastupitelé 
dosud schválili devět z těchto projektů za celkem 
téměř 43 milionů korun. 

Projekty z této výzvy se zastupitelé zabývali již třikrát. Jako první 

se svou žádostí o podporu zřízení dětských skupin uspěly v únoru 

Sociální služby Praha 9, z. ú., v březnu pak příspěvková organizace 

Centrum sociálních služeb Praha a Sociální služby městské části 

Praha 12 a zatím naposledy, v červnu, příspěvková organizace 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. 

Peníze z pražského operačního programu nyní pomohou přeměnit 

někdejší jesle v Jakutské ulici ve Vršovicích na tři dětské skupiny 

pro celkem 55 dětí ve věku od jednoho do čtyř let. Dětské skupiny 

Broučci a Motýlci budou mít kapacitu 20 dětí, skupina Sluníčka 

nabídne místa pro 15 dětí. 

Možnost umístit své dítě do dětské skupiny mají rodiče, kteří 

budou v době využívání zařízení zaměstnaní nebo budou podnikat, 

případně si budou zaměstnání aktivně hledat, vzdělávat se, či se 

rekvalifikovat. 

Celkové způsobilé výdaje na projekty, v jejichž rámci tři dětské 

skupiny vzniknou, činí přes 14 milionů korun. 

Dalších sedm projektů za více než 43 milionů korun je připraveno 

ke schválení na  zářijovém zasedání pražského zastupitelstva. 

V rámci těchto projektů bude po dobu tří let podporován provoz 

sedmi dětských skupin Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 

v Kotorské  a Rabasově ulici. 

Dětské skupiny, každá s kapacitou 20 míst,  umožní návrat  na trh 

práce rodičům dětí ve věku od jednoho do čtyř let. 

Dotace podpoří rodiny 
s dětmi a přispěje 
k modernizaci metra

o čem se mluví

Výzva č. 13

Energetické úspory v městských objektech

Palmovka, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, 
Skalka, Anděl, Dejvická a Háje – tyto stanice metra 
se díky podpoře z pražského operačního programu, 
kterou před prázdninami schválili pražští zastupitelé, 
dočkají výrazného vylepšení. 

Osm projektů za téměř 523 milionů korun předložil Dopravní podnik 

hl. města Prahy, a.s. do výzvy číslo 13 nazvané Energetické 

úspory v městských objektech - Zvyšování energetické 

efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění 

provozu městské veřejné dopravy.

Díky evropským dotacím bude možné ve stanicích metra Palmovka, 

Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, Skalka a Anděl vyměnit 

zastaralé a energeticky vysoce náročné eskalátory za moderní 

bezpečnější eskalátory s nižšími provozními náklady.

Dále dotace z pražského operačního programu rovněž umožní ve 

stanice metra Dejvická instalovat moderní osvětlovací soustavu 

s vyšší bezpečností provozu, nižším rizikem požáru a nižšími 

provozními náklady a ve stanici Háje bude realizován projekt 

modernizace větrání a vytápění stanice. 
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o projektu

Pražané budou mít 
v zimě přesné informace 
o stavu silnic 

Skrátícími se dny, klesajícími teplotami 
a pozvolna, leč neodvratně se blížícím 
závěrem roku získává opět na aktuálnosti 

téma sjízdnosti pražských silnic v zimě. Seznámíme 
vás proto s projektem nazvaným Předpověď teploty 
a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní 
období. Projekt s celkovými způsobilými výdaji 
přes pět milionů korun schválili pražští zastupitelé 
v březnu v rámci výzvy číslo 7 s názvem Podpora 
transferu technologií a znalostí z výzkumných 
organizací do praxe. Rozhovor nám poskytl 
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. z Ústavu fyziky atmosféry 
Akademie věd ČR, v. v. i., který projekt ve spolupráci 
s Českým hydrometeorologickým ústavem realizuje. 

Když začne sněžit a mrznout, žijí Pražané v obavách, v jakém 

stavu jsou silnice a chodníky a zda se obvyklou trasou 

dostanou rychle a bezpečně do práce, školy či třeba k lékaři. 

V čem je současný způsob předpovědi počasí nedostatečný 

a na co konkrétně se chcete zaměřit v rámci vašeho projektu?

 

V současné době poskytuje Český hydrometeorologický ústav 

pro Technickou správu komunikací (TSK Praha) speciální 

meteorologickou předpověď, která v šestihodinových časových 

intervalech popisuje teploty, srážky (včetně pravděpodobnosti 

výskytu v procentech), nebezpečné jevy a vítr na území Prahy. 

Jedná se tedy o specializovanou předpověď počasí a nikoli 

předpověď stavu vozovek v Praze, kterou zajistí systém ICEWARN.

V rámci projektu bude vytvořen model, který bude počítat teplotu 

a stav povrchu hlavních silničních tahů v Praze. Správci komunikací 

budou mít k dispozici údaje o stavu a předpovědi stavu vozovek 

až na 24 hodin dopředu. Budou tak moci pohodlněji a efektivněji 

naplánovat údržbu silnic. Naprostou novinkou systému ICEWARN 

Správci komunikací budou 
mít k dispozici údaje o stavu 

a předpovědi stavu vozovek až 
na 24 hodin dopředu. Budou 

tak moci pohodlněji a efektivněji 
naplánovat údržbu silnic.

je, že bude počítat teplotu povrchu pro celou silnici a ne pouze 

v bodech, kde jsou umístěny silniční meteorologické stanice, jako je 

tomu u systému METRo-CZ, který počítá předpovědi teploty a stavu 

povrchu na českých dálnicích pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Projekt sestává ze dvou hlavních částí, jimiž jsou systém 

ICEWARN a vizualizační software ICEVIEW. Můžete popsat, 

o co konkrétně jde a to, jakou úlohu v projektu má Český 

hydrometeorologický ústav? 

Systém ICEWARN je předpovědní linka, ve které dochází ke 

zpracování naměřených dat a jejich opravě, protože měřená 

operativní data jsou často zatížena chybami a výpadky. Měřená 

data jsou interpolovaná podle každého vybraného úseku pražské 

silniční sítě. V dalším kroku jsou připravena data z předpovědního 

modelu ALADIN. Samotné předpovědní jádro systému ICEWARN 

potom na základě změřených dat teploty povrchu vozovky a teploty 

vzduchu a předpovězené teploty vzduchu spočítá předpověď teploty 

a stavu povrchu pro minimálně šest hodin dopředu. Předpověď se 

bude počítat každou hodinu na šest hodin dopředu, čtyřikrát denně 

i na 24 hodin dopředu.

Software ICEVIEW bude uživatelům zobrazovat informace 

z předpovědi. Systém je důležitý v tom, že dokáže zobrazit mnoho 

informací, které by jinak, například v textové podobě, byly pro 

uživatele příliš obsáhlé a nesrozumitelné. Musíme si uvědomit, že 

např. pro Jižní spojku bude k dispozici předpověď teploty povrchu 

na 24 hodin ve dvacetiminutovém kroku pro přibližně 200 bodů 

pokrývajících silnici. Software ICEVIEW tedy umožní zobrazit 

například animaci časového vývoje teploty povrchu celé Jižní spojky 

nebo po kliknutí na mapu vývoj teploty pro zvolené místo silnice.

Český hydrometeorologický ústav jako partnerská organizace 

je v projektu zárukou předpovědí numerického modelu počasí 

ALADIN, které jsou nezbytné pro předpověď systému ICEWARN. 

Žádná jiná oficiální předpověď počasí ani předpověď srovnatelné 

kvality není v České republice k dispozici. Zároveň je ČHMÚ 

zárukou nepřetržitého datového toku od měřicích stanic a modelu 

ALADIN do systému ICEWARN.

Systém ICEVIEW umožní 
zobrazit mimo jiné animaci 

časového vývoje teploty 
povrchu vozovek, například 

celé Jižní spojky. 
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o projektu

Realizační fáze projektu je rozčleněna do čtyř etap. Co se 

v jednotlivých fázích bude dít?

V první etapě, která proběhla od ledna do června letošního roku, 

jsme se zaměřili na napojení dat ze silničních měření a připravili 

jsme programy, které zajišťují distribuci těchto dat do vstupních 

souborů systému ICEWARN. Byla připravena procedura na 

kontrolu a opravy naměřených silničních meteorologických dat. 

Procedura umí vyhledat v datech případné výpadky nebo zřejmé 

chyby a řadu měření ze stanice porovnat s okolními stanicemi 

a opravit. Dále byla připravena procedura na interpolaci předpovědí 

z modelu ALADIN. Po vytvoření uzlových bodů pražské silniční sítě 

umí tyto zmíněné procedury popsat změřená a předpovězená data 

pro každý bod zmíněné sítě. Důležitým bodem etapy byla adaptace 

modelu METRo-CZ na výše uvedenou silniční síť.

Ve druhé etapě, která končí letos v prosinci, budeme testovat 

vytvořené programové zázemí nejprve na archivních datech ze 

zimního období 2016/17 a následně připravíme systém ICEWARN 

do podoby, ve které bude moci vytvářet předpovědi přímo na 

operativních datech z měření v zimě 2017/18. Tento kvazioperativní 

běh systému ICEWARN umožňuje ladění do automatického stavu 

a také bude sloužit k porovnání výsledků s naměřenými hodnotami, 

takzvané verifikaci. Tento postup umožní opravit systematické 

chyby v předpovědi a optimalizovat nastavení systému. Systém 

ICEWARN se změněným nastavením bude opětovně spouštěn již 

na změřených datech z počátku zimy 2017/18.

Ve třetí etapě probíhající od ledna do června 2018 se bude 

dokončovat kvazioperativní běh systému ICEWARN. Na 

výsledcích provozu systému z celé zimy 2017/18 bude provedena 

sada testovacích výpočtů v návaznosti na předchozí etapu. Hlavní 

částí této etapy bude opakované spouštění systému ICEWARN 

a verifikace předpovědí s cílem optimalizovat parametry systému 

či případně modifikovat jednotlivé jeho části. Další důležitou částí 

etapy bude vývoj vizualizačního softwaru ICEVIEW, který bude 

vhodně zobrazovat předpovědi stavu a teploty povrchu pražských 

silnic ze systému ICEWARN. Vývoj tohoto softwaru bude 

probíhat na předpovědích ze zimy 2017/18. Obsah a konkrétní 

Hlavní tahy budou průjezdnější, 
ubude dopravních nehod a kolon 
stojících aut i exhalací. Správci 

komunikací ušetří posypový 
materiál, protože budou detailně 
vědět, kde je potřeba ho použít.

provedení vizualizačního software budeme předem konzultovat 

s potenciálními uživateli.

V poslední etapě od července do prosince 2018 budeme finalizovat 

operativní část systému ICEWARN. Systém bude nainstalován 

na serveru ČHMÚ a bude vyzkoušen v operativním běhu ČHMÚ. 

Po vyzkoušení provozu budou na začátku roku 2019 výsledky 

předpovědi nabídnuty potenciálním uživatelům, například 

Technické správě komunikací Hlavního města Prahy.

Co přesně projekt Praze přinese, čím změní k lepšímu zdejší 

životní podmínky?

Cílem projektu je včas a kvalitně informovat správce komunikací 

o vzniku a výskytu námrazkových jevů, které mohou komplikovat, 

či dokonce výrazně omezit dopravu v Praze. Pokud se zlepší 

varování před těmito nebezpečnými jevy, je pravděpodobné, že 

hlavní pražské tahy budou průjezdnější a projekt tedy přinese 

Praze méně dopravních nehod a omezení, méně kolon stojících 

aut a tedy i méně exhalací ze zbytečně stojících aut. Detailnější 

předpověď teploty a stavu komunikací v Praze by měla taktéž 

přinést úsporu posypových materiálů, protože podklady ze systému 

ICEWARN by měly dát správcům komunikací detailní představu 

o místech, kde je potřeba posypové materiály použít.

Kdo, od kdy a jakým způsobem bude výsledky projektu 

používat, jak se aktuální informace dostanou k běžnému 

obyvateli či návštěvníku Prahy?

Primárním odběratelem výsledků projektu budou správci 

pražských komunikací, kteří využijí výstupy systému ICEWARN 

již v zimě 2017/18 v testovacím provozu, s plným nasazením 

systému se počítá od ledna 2019. Vzhledem k nutnosti výsledky 

projektu komercionalizovat (povinnost účastníka projektu) budou 

předpovědi systému ICEWARN doplněny do stávající předpovědi 

ČHMÚ, kterou si například Technická správa komunikací Hlavního 

města Prahy od ČHMÚ kupuje. Bude tedy záležet na TSK a ČHMÚ, 

jaká data využijí interně pro svou potřebu a jaká data využijí 

i pro běžné obyvatele Prahy. Systém ICEVIEW bude schopen 

předpovědi spočtené systémem ICEWARN jednoduchou grafickou 

formou prezentovat i veřejnosti.



24 | Zprávy z pólu – podzim 2017  3 / 2017 | 25 

mezinárodní spolupráce

Praha hostila setkání 
odborníků věnované 
využití vesmírných 
technologií 

Využití vesmírných technologií s fotonikou 
k řešení společenských výzev týkajících 
se zejména zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti bylo hlavním tématem mezinárodního 
setkání, které se před prázdninami v rámci evropského 
projektu STEPHANIE uskutečnilo v Praze. 

Na pětiletém projektu STEPHANIE (Space Technology with 

Photonics for market and societal challenges) se česká metropole 

podílí díky úspěchu v celoevropské konkurenci v programu Interreg 

Europe. Celkový rozpočet projektu činí bezmála 46 milionů korun, 

rozpočet pro Prahu dosahuje necelých pěti milionů korun, z nichž 

téměř čtyři miliony korun pokryje dotace z programu. 

Projekt sdružuje osm partnerů ze sedmi evropských zemí, které 

chtějí sdílet zkušenosti a inovativní nápady, jež mohou přispět 

k využití vesmírných technologií založených na fotonice. Vedoucím 

partnerem projektu je italský institut Nello Carrara Institute of Applied 

Physics, který uzavřel grantovou dohodu s Evropskou komisí a je 

hlavním manažerem aktivit a výstupů projektu. 

Tento institut zdokonalil techniku získávání satelitních dat o deformaci 

zemského povrchu. Na základě těchto údajů lze přesněji určit, jaká 

přírodní katastrofa a v jakém rozsahu může danému regionu hrozit. 

Praha bude moci využít informace o změnách v protipovodňových 

strategiích těch italských regionů, které již výsledky výzkumu 

aplikovaly. 

Partnery projektu STEPHANIE hostila česká metropole 7. a 8. 

června. Diskusní část, v níž byly projednány praktické úkoly 

projektu, se uskutečnila v Sále architektů na Staroměstské radnici. 

Hosté také navštívili laserové centrum ELI Beamlines v Dolních 

Břežanech, špičkové zařízení sloužící českému i mezinárodnímu 

vědeckému výzkumu.

Projekt STEPHANIE je rozdělen na dvě fáze, první skončí v prosinci 

2019, druhá v prosinci 2021. Výstupem projektu je akční plán 

vytvořený pro pražský operační program a jeho uskutečnění ve 

druhé fázi a dále například 14 výměnných studijních pobytů, sedm 

tematických workshopů a šest setkání řídící skupiny. 

Další setkání partnerů projektu se uskuteční začátkem příštího roku 

v Belgii. 
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zahraniční cesta

S fungováním Evropské 
unie se úředníci 
seznamují přímo 
v Bruselu 

Prohloubit znalosti týkající se fungování 
Evropské unie a využívání evropských fondů 
a také hájit a prezentovat v Bruselu zájmy 

Prahy je cílem stáže, kterou zde absolvují pracovníci 
odboru evropských fondů pražského magistrátu. 

Stáž trvá zpravidla čtyři týdny, letos se na ní vystřídali již čtyři zástupci 

zmíněného odboru, přihlásit se však mohou i pracovníci jiných 

odborů. Stážisté jsou ubytováni v Pražském domě, který se nachází 

pět minut chůze od evropských institucí. K dispozici mají pracovní 

místo v kanceláři s počítačem s přístupem na internet a intranet 

MHMP. Mají tak možnost vykonávat „pražskou“ pracovní agendu, 

kterou mohou projednat přímo se zástupci institucí Evropské unie. 

Využít při tom mohou přístupu k aktuálním materiálům týkajícím 

se jednotlivých prioritních os pražského operačního programu, 

které nejsou mimo evropské instituce běžně dostupné, a zapojit se 

do činnosti pracovních skupin pro tematické okruhy vztahující se 

k prioritním osám operačního programu. 

Součástí programu stážistů může být rovněž účast na jednáních 

zástupců zemí V4 a evropských hlavních měst a účast na 

konferencích, seminářích a workshopech pořádaných v Bruselu, 

díky níž se seznamují s novými trendy a s již zavedenými postupy 

jiných měst a operačních programů. Stážisté také navštěvují 

instituce EU, seznamují se s fungováním Unie a vypomáhají při 

kulturních, propagačních a společenských akcích pořádaných 

v Pražském domě i mimo něj. 

Přínosem pobytu je i získaný vhled do vyjednávání a diplomacie na 

evropské úrovni a vytváření kontaktů. 
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akce

Ladronkafest přilákal 
do Břevnova tisíce 
návštěvníků

T isíce návštěvníků zaplnily v sobotu 9. září 
břevnovskou pláň, kde se uskutečnil již 
šestnáctý ročník Ladronkafestu. Kromě 

soutěží a hudebních a sportovních vystoupení přilákal 
stejně jako loni spoustu lidí také stánek Ministerstva 
pro místní rozvoj. Ten nabídl zajímavou formou 
zpracované informace o jednotlivých operačních 
programech včetně toho pražského. 

Ladronkafest, který pořádá městská část Praha 6, je největším 

festivalem volnočasových aktivit ve střední Evropě. Letošní teplé 

a slunečné počasí mu skutečně přálo, takže si ho návštěvníci 

od nejmenších až po ty nestarší opravdu užili. Příchozí si mohli 

vyzkoušet různé druhy sportů od tenisu, squashe, badmintonu, 

fotbalu, atletiky a gymnastiky přes golf, cyklistiku, lyžování bez 

sněhu, akrobatický tanec u tyče či bojová umění a navázat kontakt 

se zástupci klubů, které je tu prezentovaly. 

Největší zájem byl o exhibice extrémních sportů, zejména 

o U rampu, funbox či parkour. Pro návštěvníky byly připraveny také 

kreativní workshopy, bezpočet soutěží, breakdance, DJ’s a hudební 

produkce. K chuti početným příchozím přišly rovněž kiosky 

s tradičními českými, ale také asijskými, italskými či ruskými jídly. 

Vstup na akci i všechny aktivity byly zdarma. 

Panely s fotografiemi a informacemi přibližující úspěšné projekty, 

soutěže, kvízy, malování na obličej a rovněž možnost získat odpověď 

na otázky týkající se světa evropských dotací přilákaly stovky lidí 

také do stanu Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, 

které jednotlivé operační programy koordinuje. Zájem nejen ze 

strany pamětníků pak vyvolala retro expozice, která připomněla 60 

let uplynulých od vzniku Evropského sociálního fondu. Zajímavostí 

je, že tento stan všech operačních programů získal letos stejně 

jako loni cenu návštěvníků festivalu za nejlepší stánek! Děkujeme 

návštěvníkům a děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj.
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pozvánka

Z rádií znějí informace 
o OP PPR a bude se 
soutěžit o ceny  

Z ákladní informace o Operačním programu 
Praha – pól růstu ČR (OP PPR) a o zajímavých 
realizovaných projektech míří od pondělí 

11. září k posluchačům šesti rozhlasových 
stanic, které vysílají na okruhu hlavního města 
Prahy a středních Čech. S cíli, oblastmi podpory 
a dosavadními výsledky operačního programu 
se posluchači seznámí prostřednictvím krátkých 
rozhovorů s pražskou radní pro školství a evropské 
fondy Irenou Ropkovou a s příjemci našich dotací.

Radní Irena Ropková program představí formou deseti minutových 

pořadů. Posluchači se z úst paní radní postupně dozvědí, jak 

operační program funguje, na jaké oblasti cílí, kolik žádostí o podporu 

bylo zatím podáno a kolik jich podporu získalo, kolik peněz a kam 

již bylo mezi žadatele rozděleno, jaké výzvy se ještě připravují i to, 

jak odbor evropských fondů pražského magistrátu, který je řídicím 

orgánem operačního programu, komunikuje se zájemci o dotace.

Další čtyři rozhovory nám pro rozhlas poskytli zástupci úspěšných 

projektů. Josef K. Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského 

posluchačům představí svůj projekt zabývající se ochranou zdrojů 

pitné vody v Praze a její úpravou. S projektem zaměřeným na 

předpověď teploty a stavu povrchu silnic v metropoli v zimě přišel 

tým Petra Zacharova z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd 

České republiky. Projekty, které umožnily vznik hned několika 

dětských skupin, a jejich přínos pro děti i rodiče nám přiblíží Dagmar 

Bodláková, projektová manažerka Centra sociálních služeb Praha, 

a Jan Schneider ze Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.

Informační pořady věnované pražskému operačnímu programu 

vysílá Radio Beat, Radio Kiss 98, Country Radio, Signál Radio, 

Rádio Blaník a Hitrádio City 93.7 FM, a to do 29. září.

Mezi 9. a 13. říjnem se posluchači mohou v ranní soutěži s Ivou 

Leckou a Vojtou Eflerem na Hitrádiu City zapojit do soutěže o celkem 

šest soutěžních cen. Od pondělí do pátku se soutěží o celoroční 

rodinné vstupenky do pražské ZOO, v pátek bude současně 

vyhlášen celkový vítěz, který získá hlavní cenu, kompaktní digitální 

fotoaparát Panasonic Lumix DMC–TZ57.

O výsledcích soutěže Vás budeme informovat prostřednictvím 

webových stránek www.penizeproprahu.cz.
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pozvánka

Výstava představí 
úspěšné projekty 

Výstavu 18 úspěšných projektů podpořených 
z evropských fondů napříč všemi operačními 
programy z Prahy a středních Čech bude od 

30. září do 28. listopadu možné navštívit na pražském 
hlavním vlakovém nádraží. 

Výstava nazvaná „Kde fondy EU pomáhají“, kterou připravilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj, sestává z deseti panelů s informacemi 

a fotografiemi vztahujícími se k jednotlivým projektům. Návštěvníci 

je najdou u knihkupectví Luxor ve spodní části nádražního vestibulu. 

Praha a dva její operační programy z minulého programového 

období EU budou na výstavě zastoupeny šesti projekty. Ústav 

termomechaniky Akademie věd ČR představí projekt, který umožnil 

vznik laboratoře rotační laserové vibrometrie. Jde o špičkové 

výzkumné pracoviště, které se věnuje extrémně citlivému měření 

vibrací. Laserová vibrometrie nalézá uplatnění například v energetice 

nebo při výrobě turbín, kompresorů a ventilátorů. Moderní vybavení 

a přístroje přispívají ke vzniku nových diagnostických metod 

vedoucích ke včasnému řešení problémů.

Svůj projekt zaměřený na modernizaci praktické přípravy studentů 

jaderných oborů představí České vysoké učení technické v Praze. 

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická se bude 

prezentovat projektem sledujícím inovaci systému odborných praxí 

a volitelných předmětů. 

Společnost Mixit nabízející v rámci Evropy unikátní produkt, 

cereální směsi na míru, seznámí návštěvníky výstavy s projektem 

modernizace výroby, jenž umožnil rozvoj a zkvalitnění služeb 

a nabízených produktů a současně vznik nových pracovních míst. 

Projekt bezbariérového zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova 

představí Dopravní podnik hl. m. Prahy. První pražská městská část 

zájemce seznámí s projektem revitalizace zahrady V Jirchářích. 
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