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MONITOROVACi vYBOR OPERACNiHO PROGRAMU 
PRAHA - POL R0STU CR 

13. zasedimi 

Staromestska radnice - Sal architektu, Staromestske namesti 1, Praha 1 - Stare 
Mesto, 110 oo 

zAPIS Z JEDNANi 

13. zasedani Monitorovaciho vyboru Operacniho programu Praha- p61 rustu CR (dale 
MV) se konalo dne 18. (mora 2020 od 14 do 15 hodin. 

Jednani MV se zueastnilo celkem 31 delegatu (z toho bylo 23 s hlasovacim pravem, 

viz prezencni listina v priloze) a 10 hostu. Za Evropskou komisi (dale EK) se jednani 

zueastnili Pavel Tychtl za DG Employment a Petr Votoupal a Jana Darms za DG Regio. 

Program a obsah jednani: 

Zahajeni. piedstaveni programu jednani MV 

Jednani MV zahajil radni Vit Simral. Ovodem konstatoval, i.e hlavnim duvodem pro 

konani MV jiz po 3 mesicich od predchoziho zasedani, je potreba schvaleni revize c. 

5. Dalsi jednani MV se jiz bude konat v obvyklem terminu a to predbezne 6. 5. 2020. 

Petr Votoupal (DG Regia) pflpomnel nedavne projednavani revize c. 4. Tato byla po 

nekolikamesicnim jednani schvalena EK a mohlo tak dojit k realokaci financnich 

prostredku z P01 a 2 do P04. 

Ocenil dobre a podrobne zduvodneni predkladane revize c. 5. OP PPR prosel 

nejhor5im obdobim a je duvera v to, i.e jeho plneni bude nakonec dobre. Soueasne je 
v Jade ukazatelu videt, ze puvodni predpoklady byly vyrazne optimistictejsi, nez je 

realita. Cilem revize je uvest tyto skutecnosti do souladu, tj. snizeni indikatoru tam, kde 

jsou jasne a prokazatelne duvody pro to, aby se snizily, prip. zvysit tam, kde dochazi 

k preplnovani. 

P. Votoupal podekoval RO za kvalitni material k Revizi c. 5. Je predpoklad, i.e ji bude 

moci EK schvalit, ale pro P02 bude vyzadovano jeste dalsi dopracovani, ktere bude 

mozna zahrnovat i zarazeni dalsich indikatoru. 

Dale p. Votoupal otevrel problem inovacnich voucheru, o kter-Ych se jednalo i na 

minulem MV a pflpomnel, ze EK byla v prubehu predchozich mesicu ubezpeeena, ze 

se vee resi na politicke i provozni urovni. Zatim rna ale EK z dostupnych informaci 

pocit, i.e problem vyresen neni. EK by uvitala, pokud by se vedeni OP, potazmo vedeni 

HMP zacalo reseni tohoto tematu venovat. 

Vit Simral: Otazka inovacnich voucheru je aktivne resena, kazdy cyden probihaji 

schuzky ke stavu hodnoceni aktualnich v9zev. Dalsi postup bude naplanovan po 

vyhodnoceni teto vyzvy, je mozny i pripadny presun v ramci P01. 
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Karel Andrle (povefeny fizenim odboru FON MP): Obsahem jednani MV je projednani 
a schvaleni Revize c. 5., ktera obsahuje upravy hodnot cilovych indikatoru. Jiz 
v prubehu 2019 byl MV upozomen, ze nektere cile, nastavene v dobe pfipravy OP, 
byly stanoveny na zaklade nespravnych pfedpokladu. Pfedkladana revize byla 
konzultovana se zastupci EK, kterYm patri podekovani. Ke zmenam indikatoru dochazi 
jak smerem dolu, tak i nahoru. 

Bod 1) lnformace o aktualnim stavu implementace operacniho programu 

Karel Andrle pfedstavil aktualni stav cerpani financnich prostfedku. Vzhledem k tomu, 
ze posledni jednani MV bylo pfed 3 mesici, nedoslo v eerpani k velkemu posunu. 
V soueasnosti je 80 % alokace pod smlouvami, dalsich 7 % alokace se podepisuje 
nyni, do poloviny 2020 je pfedpoklad pfibli:Zit se 90%. Oeekava se, ze pravidlo n+3 se 
pro letosni rok podafi naplnit jiz v prubehu prazdnin, pfipadne hned po nich. Je 
pfedpoklad naplneni pravidla n+3 za rok 2020 ve vysi 118 %. 

V prioritni ose 1 zminen problem pouze s voucherovymi projekty a neplnena 
oeekavani programu IN FIN ve sprave CMZRB. Pod smlouvami je 83 % alokace. 

V prioritni ose 2 je pod smlouvami 62% alokace. Cekame na uzavfeni vyzvy na tzv. 
elektrobusy, ktere bude nakupovat DP. Je vyhlasovana vyzva zamefena na 
energeticke uspory u DP. 

V prioritni ose 3 jsou vyhlasovany 2 posledni vyzvy. V teto PO se dostaneme na 
zasmluvnenost 117 %. 

V prioritni ose 4 - v navaznosti na pfedchozi Revizi c. 4 byla do teto PO alokovana tzv. 
vykonnostni rezerva z P01 a P02. Revize c. 4 je v podstate schvalena, a proto byla 
zapoeata komunikace s projekty ze zasobniku. Ve smlouvach je cca 75 % alokace. 

lnformace k dalsim tematum: 

Audit NKO na P04: V nejblizsich dnech bude pfedan Protokol z kontroly, ktera 
probihala na pfelomu roku. Pfedbezne zavery jsou bez zasadnich zjisteni. 

Projekt voucherovych proqramu: Nad tematem je velmi pfisny dohled, doslo mj. 
k personalnim zmenam na odboru projektoveho fizeni (PRI). Je pfedpoklad, ze 
projekty do:Zenou skluz, kterY maji. 

lnformace ke stavu prooramu: Tento rok budou do vyzev rozdany posledni penize, 
ktere jsou v programu k dispozici, o tomto jsou informovani take :Zadatele. Zamerem 
pro rok 2020 je nasbirani dostatecneho mnozstvi projektu ve vsech oblastech tak, aby 
byla alokace rozdana, a abychom se mohli soustfedit na fadne vyeerpani prostfedku 
a jejich certifikaci vuci EK. 

Oldiich Hnatek doplriuje informaci k INFIN, kterY se nerealizuje die oeekavani. 
Konstatuje, ze jsme v uzkem kontaktu s CMZRB, a ze v soueasnosti je na RHMP 
pfedkladana revokace vyzvy, ktera bude rozsifena o dalsi produkt- financni nastroj. 
Bude se jednat 0 subvenci nakladu na uroky z komercnich uveru, ktere v nekterYCh 
pfipadech maji pfijemci povinnost si vzit ke zvyhodnenemu uveru. V pfistich mesicich 
je take planovano rozsii'eni moznosti financovani 0 provozni naklady. 
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Bod 2) Revize c. 5 OP PPR 

Oldiich Hnatek sezm1mil prrtomne s predkladanou Revizi OP PPR c. 5. T ato byla 
pripravovana v prubehu roku 2019 a spolupracovali pri ni take externi experti. 0 
planovane revizi byli clenove MV informovani na predchozim jednani, v podkladech na 
MV bylo zaslano podrobne zduvodneni zmen, dokumenty byly predlozeny take 
organum, ktere budou revizi schvalovat, tj. MMR NOK, PCO a EK. 

Reviduje se: pisarske chyby, zmena vITI alokaci, uprava vykazovani nekterjch 
indikatoru, cilove hodnoty nekterjch indikatoru. Duvody zmen indikatoru jsou 
podrobne popsany ve zduvodneni, ktere bylo zaslano v podkladech. Ve zduvodneni je 
take u kazdeho indikatoru uvedeno z eeho se vychazelo a jaka je cilova hod nota. 

Pisarske chyby: Oprava cislovani kapitol, pisarska chyba v tabulce k demografii Prahy 
do roku 2013. 

Zmema v ITI alokaci: Obalka v ITI se navysuje proto, aby byly uspokojeny projekty 
predlozene ve v\jzve c. 44. 

Zmeny v hodnotach indikatoru predstaveny v souladu s podklady. Indikatory v P02 
byly komunikovany s EK, proto jiz nyni vime, ze bude, oproti zaslanYill podkladum, 
pndan minimalne dalsi indikator. Dale je v P02 drobna zmena v indikatoru ,spotreba 
paliv po premenach". Predpokladalo se sledovani rocne, po konzultaci s odborniky 
bylo zjisteno, ze data v rocnich intervalech nejsou k dispozici, meni se proto frekvence 
vykazovani dat z rocniho na konec roku 2023. 

Jan Schneider (Asociace rane pece a vychovy) se dotazuje, jak se zmenila metodika 
vypoetu podilu deti do 3 let a prosi o jeji zaslani. V kontextu snizovani indikatoru v P03 
konstatuje, ze poskytovatele socialnich sluzeb dostatecne nevyuzili prilezitost pro 
ziskani financnich prostredku. Dalsi dotaz se tYka pokroku v reseni navysovani v P04 
na pokracovani detskjch skupin, tj. navysovani tak, aby mohly stavajici skupiny 
fungovat i v letech 2021-2022. 

Oldiich Hnatek: lndikator ,podil deti do 3 let v zarizeni peee o deti" neni na narodni 
urovni sledovan. Hodnoty si nechavame merit jednou za 2 roky, metodika bude 
poskytnuta. 

Karel Anderle: V P03 je vyhlasena jeste jedna investicni vjzva na socialni sluzby 
v radu 260 milionu Kc. V alokaci detskjch skupin marne velkY zasobnik projektu, tj. 
projektu, ktere nebyly podporeny, protoze na ne nevychazela alokace. Nyni je jiz jasne, 
ze vsechny projekty ze zasobniku podporu dostanou, pokud 0 ni budou mit zajem. 

Usneseni c. 54: 

Vysledek hlasovani- usneseni c. 54 

pro proti zdr-Zel se 

23 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadruji pocet delegatu s hlasovacim pravem aktuatne prrtomnych 
vsale. 
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Bod 3) Projednani a schvaleni aktualizace Procesu schvalovani projektu 

Oldrich Hnatek sezmlmil pritomne s predkladanou aktualizaci Procesu schvalovani 
projektu, jedna se o projekty tYkajici se ITI. Zmena je spojena s tim, ze v-Ykon agendy 
nositele strategie metropolitni oblasti Praha byla presunuta z lnstitutu planovani a 
rozvoje (IPR) na odbor evropskych fondu (FON). Jedna se pouze o organizacni 
zmenu, nositelem strategie ITI je stale Hlavni mesto Praha. Duvodem zmeny je jednak 
evaluace administrativni kapacity, ktera probehla na MHMP, a ktera toto doporucila 
jako vhodne reseni a dale priprava aktualizace strategie ITI pro pristi programove 
obdobi. 

Usneseni c. 55: 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 55 

pro proti zdriel se 

23 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadruji pocet delegatU s hlasovacim pravem aktualne pritomnych 
vsale. 

Karel Andrle zaverem podekoval clenum monitorovaciho v-Yboru za ucast na jednani. 

Prilohy: 

c. 1 - program jedmlni 

c. 2 - prezencni listina 

c. 3- usneseni c. 54 

c. 4 - usneseni c. 55 

~ 
lng. Karel Andrle 

Ph Dr. Mgr. Vit Simral, Ph.D. et Ph.D 

predseda MV 
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MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
13. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré 
Město, 110 00 
18. února 2020 

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ  
 
 

 

14:00 Zahájení jednání MV13, úvodní slovo   

14:05  Představení programu jednání MV OP PPR  

14:10 1. Informace o aktuálním a budoucím stavu realizace  

14:20 2. Projednání a schválení revize č. 5 (usnesení č. 54 – schválení) 

14:40 3. Projednání a schválení aktualizace procesu schvalování projektů 
(usnesení č. 55 - schválení) 

14:50 
4. Různé a závěr  

(předpokládaný konec jednání do cca 15:00) 
 



    
 

U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 54 

ze dne 18. února 2020 

 

ke změně Operačního programu Praha – pól růstu ČR (revize č. 5)  

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   s c h v a l u j e  
revizi č. 5 Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění uvedeném v příloze 
tohoto usnesení (obsahem přílohy je Programový dokument Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR) 

I I .   u k l á d á  
předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

1. zajistit zapracování připomínek vznesených v průběhu jednání Monitorovacího 
výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

2. zajistit zapracování připomínek vznesených ze strany Evropské komise a MMR 
NOK po schválení revize č. 5 Monitorovacím výborem Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR  

3. zajistit zaslání žádosti o schválení navrhovaných změn Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR Evropské komisi 

4. zajistit promítnutí úprav programu do oficiálních dokumentů Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR a MS2014+ po schválení Evropskou komisí 

5. zajistit zveřejnění provedených úprav Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz po schválení Evropskou 
komisí. 

I I I .  s o u h l a s í  s  p o s t u p e m  
a. kdy řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR provede aktualizaci 

údajů uvedených v oficiálních dokumentech předkládaných Evropské komisi ke 
schválení a to na základě připomínek vznesených od Evropské komise v době 
po schválení revize č. 5 Monitorovacím výborem Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

b. aktualizované dokumenty rozešle řídicí orgán Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR členům Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR pro informaci 
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U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 55 

ze dne 18. února 2020 

 
k projednání a schválení aktualizace procesu schvalování projektů Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
 

a) aktualizaci procesu schvalování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR 
 

I I .   u k l á d á  
1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit zapracování procesu schvalování projektů Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR do Operačního manuálu Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR 

 
2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit informování veřejnosti o procesu schvalování projektů Operačního 
programů Praha – pól růstu ČR 

 
 
 
 

 
 


	Zahájení jednání MV13, úvodní slovo  



