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ZAPIS Z JEDNANi 

5. zasedanf Monitorovaciho vyboru Operacnfho programu Praha- p61 rustu GR (dale 
MV) se konalo 1. prosince 2016 od 11 :00 hod in do cca 15 hod in. 

Jednanf MV se zucastnilo celkem 40 delegatu (z toho bylo 20 s hlasovacim pravem, 
viz prezencnf listina v prfloze). Za Evropskou komisi (dale EK) se jednanf zucastnili 
za Generalnf reditelstvi pro zamestnanost, socialnf veci a socialnf zaclenenf (dale 
DG Employment) panf Barbora Novotna a Ondrej Pravda, za Generalni reditelstvi 
pro regionalnf politiku (dale DG Regio) pan Andreas von Busch a panr Iva Zahalkova. 

Program a obsah jednani: 

Bod 1) Zahajeni, predstaveni programu jednani MV 

Jednanr zahajila predsedkyne MV, panf Irena Ropkova. lnformovala v kratkosti o 
stavu implementace a predstavila soucasny stav administrace vyzev, predala slovo 
hostum z EK. Pan Ondrej Pravda informoval, ze Barbora Novotna prebira agendu 
ESF casti Operacnfho programu Praha- p61 rustu GR (dale OP PPR) za panf Annu 
Michalskou. 
Pan Jan Hauser informoval o stavu podepsanych smluv, vyplaceni zaloh, planu 
certifikaci. Uvedl prfklady projektu, se kter9mi jsou aktualne podepisovany smlouvy. 

Pote predsedkyne potvrdila usnasenischopnost MV, predstavila body programu. 
K programu nemeli clenove MV pripomfnek. Glenove schvalili program jednani. 

Bod 2) Projednani a schvaleni revize c. 1 OP PPR (usneseni c. 23) 

0/dfich Hnatek (vedoucf oddelenf ffzenf a koordinace programu) predstavil upravy 
v OP PPR navrhovane v ramci revize c. 1. Zmeny jsou navrhovany v programovem 
dokumentu OP PPR a prfloze c. 4 programoveho dokumentu. Zmeny jsou 
formalnfho charakteru, vecneho charakteru (resp. obecneho charakteru a tykajfci se 
jednotlivych prioritnich os 1, 2, 3, 4). 

Zmeny v prioritni ose 1 jsou: 
• zmena nazvu aktivity 1.1.2 
• zpresnenf termfnu PCP (Pre-commercial Public Procurement) 
• rozsirenr okruhu zadatelu I prfjemcu (resp. i ell. skupin) o statnr prispevkove 

organizace a statnf podniky 
• upresneno, v kter9ch prfpadech bude vyu.Zito financnfho nastroje 
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• aktualizace planovaneho vyuziti financnich nastroju 

Zmeny v prioritni ose 2 jsou: 
• rozsireni okruhu zadatelu, doplneni mestskych casti a organizaci, zrizenych a 

zalozenych. mestskymi castmi v ramci spec. cile 2.1 (inteligentni budovy) 
• uprava cil. hodnoty indikatoru C032 ,Snizeni rocni spotreby primarni energie 

ve verejnych budovach" 
• doplneny integrovane projekty do podminek podpory u SC 2.2 

Zmeny v prioritni ose 3 jsou: 
• doplnena moznost upravy nebytovych prostor na byty socialniho bydleni 
• uprava terminologie chranene dilny vs. chranena pracoviste 
• uprava u komunitnich center - neni podporovan vznik a rozvoj sportovisf, 

sportovnich center a hal apod. 
• uprava u indikatoru vystupu - podnikem u spec. cile 3.2 se rozumi socialni 

podnik i chranene pracoviste 
• upresneni identifikace typu prijemcu - podnikatelske subjekty jsou 

opravnenym prijemcem jen pro aktivitu ,podpora socialniho podnikani. .. ". 
• uprava milniku ve spec. cili 3.1 - snizeni hodnoty milniku 55401 ,Pocet 

podporenych zazemi pro sluzby a socialni praci" pro rok 2018; pridani noveho 
milniku 55201 ,Pocet podporenych zarizeni v ramci komunitnich a 
integracnich aktivit" (u 55401 byla hodnota milnfku pro rok 2018 rozdelena 
mezi milniky 55401 a 55201) 

Zmeny v prioritni ose 4 jsou: 
• doplneni vazby aktivity ,vytvorenich novych trid ve stavajicich objektech 

zakladnich skol" na mistni akcni plany vzdelavani ve spec. cili 4.1 
• rozdeleni aktivity ,Vytvoreni novych trid ve stavajicich objektech materskych a 

zakladnich skol za cilem vytvoreni novych kapacit vzdelavani deti zpravidla od 
3 let" v SC 4.1 do dvou samostatnych aktivit 4.1.3 a 4.1.4 

• vypusteni aktivity ,Podpora rozvoje kinesteticke inteligence a pohybovych 
aktivit jako druhu neformalniho vzdelavani realizovaneho na skolach" ve spec. 
cili 4.1 

• upraven text aktivit ve spec. cili 4.1 - mozne rekonstruovat, provadet stavebni 
upravy i objektu (budovani novych trid), ktere nejsou primo propojeny se 
stavajici budovou skoly 

• uprava indikatoru 50210 ,Pocet osob vyuzivajici nova nebo modernizovana 
vzdelavaci, skolici a vycvikova zarizeni" 

Zmeny obecneho charakteru: 
• k aktivitam v jednotlivych prioritnich osach doplneno cislovani pro zvyseni 

prehlednosti 
• oprava financniho planu (rozpad mezi vnitrostatni zdroje verejne a soukrome) 
• aktualizace informaci o implementaci ITI 
• aktualizace synergickych a komplementarnich vazeb s ostatnimi programy 
• celkova aktualizace prilohy c. 4 PD ,Hiavni komplementarni a synergicke 

vazby specifickych cilu" 
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V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Jan Hilla (Ceska konference rektoru) 
1) Vznesl dotaz na upravu indikatoru ,Snizeni rocni spotreby primarni energie ve 

verejnych budovach", na zmenu hodnoty z 26 862 277 kWh/rok na 6 489 323 
kWh/rok. 

Andreas von Busch (DG Regio) 
2) EK by ocenila, kdyby RO nejprve predlozil prostrednictvim systemu SFC2007 

zmeny, ktere podlehaji pouze notifikaci. 

Iva Zahalkova (DG Regio) 
3) Podekovala za spolupraci behem pripravy revize c. 1 ze strany OP PPR. 

Upozornila, ze neni vylouceno, ze v ramci oficialniho schvalovaciho kola v EK 
nedojde jeste k vzneseni nejakych dalsich pripominek. Po.Zadala, aby byla 
revize predlozena az v roce 2017 z duvodu dovolenych v EK behem 
vanocnich svatku koncem roku 2016. 

Ondfej Pravda (DG Empl) 
4) Konstatoval, ze vzhledem k diskusim s RO na pracovni urovni pred MV muze 

EK se zmenami, vyvolanymi nekdy po.Zadavkem EK, nekdy ze strany RO, 
souhlasit. 

Reakce na vznesene otazky, doporuceni: 

Tereza Fuka (projektova manaierka) 
K ad 1) Cilova hod nota v programovem dokumentu byla 26 862 277 kWh/rok, 

spravne je 6 489 323 kWh/rok. lndikator byl puvodne nastaven jako 
vysledkovy, ale je spravne vystupovy. Hodnota po zmene je stejna, jen 
dochazi k jinemu zpusobu vypoctu. 

Jan Hauser 
K ad 3) Souhlasil a uvedl, ze ve veci terminu zaslani modifikace se s EK spoji 

vedouci oddeleni fizeni a koordinace programu. 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 23/2016 

pro proti zdrzel se 
20 0 0 .. • 0 Pozn.: hodnoty vyJadfUJI pocet delegatus hlasovac1m pravem aktualne pf1tomnych v sale . 

Bod 3) Schvaleni Rocniho komunikacni planu OP PPR na rok 2017 (usneseni c. 
~ 

Martina Paulova (manaierka pro publicitu) predstavila cile komunikace, faze 
komunikace, komunikacni nastroje, hlavni komunikacni aktivitu a rozpocet. Cile 
komunikace jsou: a) motivovat potencialni zadatele k priprave kvalitnich projektu 
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vhodnych k cerpani z OP PPR, b) prezentovat OP PPR jako nastroj, kter}l pfinasi 
nova pracovni mista, zvysuje konkurenceschopnost malych a stfednich podniku, 
podporuje rozvoj vedy a vyzkumu a pfinasi inovativni feseni, zkvalitnuje vyuziti 
volneho casu, c) informovat v dostatecnem pfedstihu a cilene o vyhlasovanych 
vyzvach, d) podpofit uspesnost projektu prostfednictvim dostatecne, kvalitni a 
vcasne podpory zadatelu pfi pfiprave a nasledne pak realizaci projektu, e) informovat 
o praktickych pfinosech zrealizovanych projektu a jejich dopadech na zivot Prazanu 
a navstevniku hlavniho mesta atd. 
Rok 2017 znamena z pohledu komunikacnich potfeb efektivnejsi budovani povedomi 
o OP PPR a pfilezitostech, ktere pfinasi i na zaklade vysledku pruzkumu dopadu 
komunikacnich aktivit za rok 2016. Ve spolupraci s MPSV a MSMT take probehnou 
aktivity k 60. vyroci zalozeni ESF. 
Komunikacnimi nastroji jsou: online komunikace, inzerce a kampane, PR aktivity 
(tiskove zpravy k vyhlasenym vyzvam, tiskove koference atd.), eventy (workshopy se 
zadateli), tiskoviny atd. 
Hlavni kominukacni aktivitou je rozhlasova kampan. Je ve fazi pfiprav. Jsou 
pfipraveny kratke reklamni spoty inzerujici vyhlasene vyzvy. Rozpocet je 650 tis. Kc. 
S realizaci teto aktivity se pocita ve 2 a 3Q. Byl detailne pfedstaven rozpocet. 

K Rocnimu komunikacnimu planu nebyly vzneseny zadne pfipominky. 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 24/2016 

pro proti zdrzel se 

20 0 0 
Pozn.: hodnoty vyjadFujl pocet delegatus hlasovacfm pravem aktualne pFftomnych v sale. 

Bod 4) Schvaleni aktualizace vsech sad kriterii vecneho hodnoceni v prioritni 
ose 1, 2, 3 a 4; schvaleni procesu schvalovani projektu (usneseni c. 25) 

Karel Andrle (vedoucf projektoveho oddeHenf) pfedstavil aktualizaci kriterii. Nebyla 
upravovana kriteria pro kontrolu formalnich nalezitosti a pfijatelnosti. Doslo pouze 
k uprave kriterii pro vecne hodnoceni. Opravy sad kriterii pro vecne hodnoceni byly 
provedeny pfedevsim na zaklade zmeny v modulu CBA. Nove i aktualizovane sady 
kriterii reflektuji specifika jednotlivych prioritnich os, podporovanych aktivit a snahu 
RO o zjednoduseni administrativy spojene s podavanim zadosti na strane zadatelu. 
K uprave doslo v techto sadach: hodnotici kriteria pro SC 1.1, aktivita 1.1.1, hodnotici 
kriteria pro SC 1.2, aktivita 1.2.1, hodnotici kriteria pro SC 2.1, aktivity 2.1.1 a 2.1.2, 
hodnotici kriteria pro SC 2.1, aktivita 2.1.3, hodnotici kriteria pro SC 2.2, aktivita 
2.2.1, hodnotici kriteria pro SC 2.2, aktivita 2.2.2, hodnotici kriteria pro SC 3.1, 
aktivity 3.1.1 a 3.1.2, hodnotici kriteria pro SC 3.1, aktivita 3.1.3, hodnotici kriteria pro 
SC 3.2, hodnotici kriteria pro SC 3.3 a SC 4.2 a 4.3, hodnotici kriteria pro SC 4.1, 
aktivity 4.1.1 - 4.1.3, hodnotici kriteria pro SC 4.1, aktivita 4.1.4 a hodnotici kriteria 
pro SC 4.1, aktivita 4.1.5. V aktivite 1.1.1 byla u kriteria Udrzitelnost upravena 
bodova hodnota kriteria, u aktivity 1.2.1 nastaly zmeny kriterii 4 a 5 z hodnoticich na 
kombinovana, u kriteria Efektivnost a Udrzitelnost projektu byla upravena bodova 
hodnota kriteria, u aktivity 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 byla u kriteria Efektivnost upravena 
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bodova hodnota kriteria, u aktivity 2.2.1 a 2.2.2 byla u kriteria Efektivnost, Technicka 
proveditelnost a Soulad s horizontalnimi tematy upravena bodova hodnota kriteria, 
plus byly provedeny formalni upravy sad. 
Byl upraven dokument Proces schvalovani projektu tak, ze pri kontrole formalnich 
nalezitosti a prijatelnosti je zadatel vyzvan k doplneni zadosti 0 podporu dvakrat. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Jan Schneider (Asociace rane pece a vychovy) 
1) Uvedl, ze se zmenou souhlasi. Vznesl dotaz, zda-li zmena neprodlouzi delku 

schvalovaciho procesu. 

Iva Zahalkova (DG Regio) 
2) Upozornila k uprave kriteria Efektivnost projektu, ze socioekonomicka analyza 

rna ve verejnych projektech sve opodstatneni. Nutno osetrit to, aby nedolozeni 
socioekonomicke analyzy u mensich projektu nemelo negativni vliv na celkovy 
vysledek hodnoceni projektu. 

Andreas von Busch (DG Regio) 
3) Vznesl dotaz, jak Ridici organ hodnoti socioekonomickou analyzu. 

Reakce na vznesene otazky, doporuceni: 

Karel Andrle 
K ad 1) Uvedl, ze zmena muze prodlouzit delku schvalovaciho procesu, ale jen u 
tech projektu, u nichz zadatele prislusny dokument nedonesou v ramci prvni vyzvy a 
Ridici organ je bude muset tedy vyzyvat podruhe. V soucasnosti Ridici organ proces 
hodnoceni realizuje tak, ze neceka na dokonceni celeho procesu formalniho 
posouzeni v cele vyzve. Pokud je projekt z hlediska kontroly formalnich nalezitosti 
bezproblemovy, Ridici organ ho nasledne rovnou hned posune do faze vecneho 
hodnoceni. 
K ad 2) Ridici organ v tomto pocita s intenzivnejsi spolupraci a vysvetlovanim 
popsane obavy externim hodnotitelum. Popis by mel navazovat na ekonomicke 
vysledky. Uvedl, ze OP PPR provadi u vsech projektu financni analyzu, plus zadatel 
musi zduvodnovat socialne ekonomicke dopady. 
K ad 3) Uvedl, ze zadatel uvadi slovni popis. Tento popis zadatele hodnoti 
hodnotitel. Popis se nemusi vyplnovat v modulu CBA. 

Katefina Nevesela (MMR - NOK) 
K ad 2) Uvedla, ze u projektu od 5 - 100 mil. Kc neni die nastavenych centralnich 
metodickych pokynu treba provadet sociekonomickou analyzu v rozsahu kompletni 
cost benefit analyzy. Pro overeni udrzitelnosti projektu a financniho toku penez 
v projektu je treba provest financni analyzu. Uvedla, ze dosud toto mel OP PPR 
nastavena nad ramec metodiky, tj. vyzadoval CBA i u mensich projektu v plnem 
rozsahu. MMR zmenu vnima jako zjednoduseni vuci prijemcum a se zmenou 
souhlasi. 
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Vysledek hlasovani - usneseni c. 25/2016 

pro proti zdri:el se 
20 0 0 

., 
Pozn.: hodnoty vyJadruJI pocet delegatus hlasovacim pravem aktualne pritomnych v sale. 

Bod 5) Predstaveni Strategickeho realizacniho planu 2017, informace o rocnim 
vyhodnoceni Strategickeho realizacniho planu 2016 (usneseni c. 26) 

Karel Andrle pFedstavil Strategicky realizacnf plan na rok 2017 z hlediska 
harmonogramu vyzev die jednotlivych prioritnfch os v roce 2016 a plan na rok 2017. 
Byla uvedena informace o aktualnfm stavu uzavrenych a vyhlasenych vyzev. Do 
konce roku 2016 byla vyhlasena alokace ve vyzvach v P01 celkem 2,4 mid. Kc, 
v P02 celkem 2,3 mid. Kc, v P03 celkem 1 mid. Kc a v P04 1,9 mid. Kc. 
Robert Kujan pFedstavil predikce plnenf hodnot infikatoru a financnfch prostredku. 
Plnenf hodnot indikatoru mui:e bYt upraveno v navaznosti na upravu alokacf vyzev. 
Rfdicf organ pFedpoklada, i:e vykonnostnf ramec a limit n+3 bude naplnen. Byly 
uvedeny predikce zasmluvnenych prostredku, ktere jii: obsahujf aktualnf stav z vyzev 
1, 2, 3 a 6. Rfdicf organ bude v budoucnu sledovat limit n+3 prezentovat na urovni 
fondu ESF a ERDF zvlasf. 
Bylo pFedstaveno rocnf vyhodnocenf SRP na rok 2016. Byly vysvetleny pFfciny 
zarazenf vyzev 23, 24 a 16b mimo harmonogram vyhlasenych vyzev. Objem 
zasmluvnenych prostredku je nii:sf oproti pFedpokladum z duvodu zdri:enf pFi 
zpracovanf vyzev 1, 2 a 6. Smlouvy budou uzavreny nejdele do konce roku 2016. 
Rfdicf organ pFedpoklada do konce 1 Q 2017 uskutecnit prvnf certifikaci prostredku 
vyzvy c. 3 a technicke pomoci. 

V nasledne diskusi se svymi pFfspevky vystoupili: 

Katefina Neveselil 
1) lnformovala o nutnosti finalizovat SRP na 2017 v MS2014+ do konce roku 

2016. 

Lucie Svobodovil (MG Praha 14) 
2) Uvedla, i:e pokud projektovou i:adost na vybavenf materskych a zakladnfch 

skol pFedklada organizace zFfzena mestskou castf, rna spoluucast 10 %, ale 
pokud by projekt pFedloi:ila samotna mestska cast, byla by spoluucast 20 %. 
Doporucila procenta spolufinancovanf sjednotit pro oba pFfjemce na 10 %. 

Iva Zahillkovil 
3) Vznesla dotaz na stav zarazenf pine vertikalizace do vyzev v P01. 

Reakce na vznesene otazky, doporucenf: 

Robert Kujan 
K ad 1) Uvedl, i:e Rfdicf organ pocfta s danym termfnem a verr, i:e se povede 
v MS2014+ dokument finalizovat. 
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K ad 2) Uvedl, ze se Ridici organ pokusi pravidla spolufinancovani upravit, aby 
spolufinancovani pro mestskou cast i organizace zrizene mestskou casti bylo 10 %. 

Jan Schneider 
K ad 2) Vyslovil souhlas s navrhem. 

Karel Andr/e 
K ad 3) Uvedl, ze v budoucich vyzvach v roce 2017 jiz bude plna vertikalizace 
zavedena. 

Bod 6) lnformace o publicite (usneseni c. 26) 

Martina Pau/ovil informala o pokroku v oblasti publicity za obdobi zari az listopad 
2016. lnformovala 0 vydani tretiho cisla bulletinu, 0 pracich na zdokonalovani 
weboveho portalu www.penizeproprahu.cz, probehlo 8 seminaru pro zadatele 
v prubehu rijna a listopadu a 3 seminare pro prijemce v prosinci, planuji se rozhovory 
s predstaveteli OP PPR v ramci rozhlasove kampani. Budou vysoutezeny vsechny 
aktivity tykajici se publicity do konce programoveho obdobi v rezimu nadlimitni 
zakazky v predpokladanem rozsahu 49 mil. Kc. Probihaji prace na tvorbe ctvrteho 
cisla bulletinu. Byly uvedeny informace o on-line komunikaci portalu prahafondy.eu, 
byla vytvorena propagacni brozura, v roce 2016 bylo zorganizovano 23 seminaru a 
skoleni. Byla uvedena informace o evaluacnim setreni (kvantitativni a kvalitativnf). 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Eva Vorlickova (zastupitelka HMP) 
1) Vznesla dotaz na castku urcenou k publicite ve vysi 49 mil. Kc, jak tato castka 

vznikla, jde 0 vysokou castku. 

Reakce na vznesene otazky, doporuceni: 

Jan Hauser 
K ad 1) Castka vznikla z interniho dokumentu tzv. komunikacni strategie, kde je 
vycfsleny podrobny seznam jednotlivych polozek. Uvedl, ze jde o castku naopak 
nejnizsr v cele CR v ramci operacnfch programu. Jde o castku na cele programove 
obdobi. Je nezbytne zintenzivnit aktivity v ramci publicity, cilem je zvysit povedomi o 
OP PPR a tim zvysit pocet predlozenych projektu. 

Bod 7) Ruzne a zaver (informace o predbeznych podminkach, informace o 
financnich nastroiich - usneseni c. 26, schvaleni kriterii pro vyber operaci OP 
PPR v pripade fin. nastroju - usneseni c. 27) 

Martin Hanuska (zastupce firmy Arthur D Little) predstavil zavery predbezneho 
posouzeni moznosti vyuziti financnich nastroju (FN) v OP PPR a vyberova kriteria 
pro operace v OP PPR. 
Ex-ante analyza nabfzi ridicimu organu moznosti, kde by mohly byt pouzity financni 
nastroje. Bylo analyzovano vsech 23 aktivit ve vsech prioritnich osach. 
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Podporovanymi aktivitami s potencialem vyuzitf financnich nastroju byly vybrany SC 
1.1.1 ,Podpora aktivit vedoucich ke komercializaci vysledku vyzkumu pomoci ovei'eni 
proveditelnosti a komercniho potencialu a jejich zavedeni do praxe (,proof-of
concept")" a SC 1.2.3 ,Rozvoj inovacnich firem v pocatecnich obdobich jejich 
zivotniho cyklu". Analyza doporucuje, aby sprava FN byla svei'ena Narodnimu 
inovacnimu fondu investicni spolecnosti (NIF), ktera je v gesci Ministerstva prumyslu 
a obchodu a Evropskemu investicnimu fondu (ElF). Navrhovana alokace pro SC 
1.1.1 je cca 4,8 mil. EUR a pro SC 1.2.3 je cca 6,4 mil. EUR (NIF) a 10 mil. EUR 
(ElF). Pi'edbezne posouzeni bylo dokonceno v zai'i 2016 a nyni se pracuje na tom, 
aby se FN fakticky rozebehly. Planem je spustit FN v druhe polovne roku 2017 nebo 
v prvni polovine 2018. Datum je ovlivnen terminem podpisu smluv. Byly uvedeny 
informace o vyberu operaci FN a vyberovych kriterii operaci FN, kriterii vyberu 
pi'ijemcu a zprosti'edkovatelu a kriterii vyberu konecnych pi'ijemcu. 

Jan Hauser uvedl, ze stav plneni pi'edbeznych podminek maji clenove MV 
v tistenych podkladech, plus vsechny dokumenty jsou ulozeny v MS2014+. 

V nasledne diskusi se svymi pi'ispevky vystoupili: 

Andreas von Busch 
1) Uvedl, ze jde o velmi zajimave tema. FN zajisfuji kontinuitu investic po de lsi 

obdobi bez vazby na alokacich zavislych na politickem cyklu. FN nejsou jen 
pro projekty, ktere vytvai'eji zisk, ale je to vhodne i pro projekty negenerujici 
pi'ijem. 

2) Vznesl dotaz, zda se Ridici organ zab}lval moznosti kombinace grantu a FN. 

Ondfej Pravda 
3) Doplnil, ze ackoliv pi'edbezne posouzeni neidentifikovalo moznost vyuziti FN v 

ESF, die EK je to mozne a bude vhodne, aby tuto oblast RO take sledoval. 

Reakce na vznesene otazky, doporuceni: 

Martin Hanuska 
K ad 1) Souhlasil s tim, ze FN jsou budoucnosti kohezni politiky. Jednou ze 
zakladnich podminek FN vsak je, ze musi generovat pozitivni financni toky a to bud' 
formou vynosu nebo formou uspor. Tuto podminku nesplnuje velka cast 
podporovanych aktivit OP PPR. 
K ad 2) Ano, kombinace grantU a FN byla behem pi'edbezneho posouzeni vzata 
v potaz a je doporucena pro podporovanou aktivitu SC 1.1.1. 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 26/2016 

pro proti zdrzel se 
17 0 0 .. Pozn.: hodnoty vyJadi'UJI pocet delegatus hlasovac1m pravem aktualne pF1tomnych v sale . 

8 (celkem 9) 
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Vysledek hlasovani- usneseni c. 27/2016 

pro proti 

17 0 

zdrzel se 

0 .. Pozn.: hodnoty vyJadruJI pocet delegatus hlasovac1m pravem aktualne pr1tomnych v sale . 

Zaver: 
Jan Hauser podekoval za aktivni ucast clenu v prubehu pfipomfnkovanf podkladu 
i behem jednanf MV. Dalsf vybor je naplanovan na duben nebo kveten 2017. 

Pfflohy: c. 1 - program jednanf 
c. 2 - prezencnf listina 
c. 3- usnesenf c. 23 
c. 4- usnesenf c. 24 
c. 5- usnesenf c. 25 
c. 6 - usnesen r c. 26 
c. 7- usnesenf c. 27 

(I 01 
~an Hauser 

mfstopfedseda MV 

Jw~ ~ 
Irena Ropkova 

pfedsedkyne MV 

9 (celkem 9) 





    

 
 

 
MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
5. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré 
Město, 110 00 
1. prosince 2016 
 
 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  
 

10:30 Registrace 

11:00 Zahájení jednání, úvodní slovo  

11:05  1. Představení programu jednání MV OP PPR 

11:10 2. Projednání a schválení revize č. 1 OP PPR (usnesení č. 23) 

12:00 3. Schválení Ročního komunikační plánu OP PPR na rok 2017 (usnesení 
č. 24) 

12:20 4. Schválení aktualizace všech sad kritérií věcného hodnocení v prioritní ose 
1, 2, 3 a 4; schválení procesu schvalování projektů (usnesení č. 25) 

12:40 Oběd 

13:40 5. Představení Strategického realizačního plánu 2017, informace o ročním 
vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2016  

14:00 6. Informace o publicitě  

14:15 

7. Různé a závěr (informace o předběžných podmínkách, informace o 
finančních nástrojích – usnesení č. 26, schválení kritérií pro výběr operací 
OP PPR v případě fin. nástrojů – usnesení č. 27) 
(předpokládaný konec jednání do cca 15:00) 

  
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 23 

ze dne 1. prosince 2016 

 

 

ke změně Operačního programu Praha – pól růstu ČR (revize č. 1)  

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
revizi č. 1 Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění uvedeném v příloze 
tohoto usnesení (obsahem přílohy je Programový dokument Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR a příloha č. 4) 

 

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

1. zajistit zaslání žádosti o schválení navrhovaných změn Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR Evropské komisi 
 
2. zajistit promítnutí úprav programu do oficiálních dokumentů Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR po schválení Evropskou komisí 

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

 
 
 
 
 

 
 

http://penizeproprahu.cz/


    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 24 

ze dne 1. prosince 2016 

 

 

k Ročnímu komunikačnímu plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR na rok 2017 

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
Roční komunikační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR na rok 2017 ve 
znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

 

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

• zajistit zveřejnění Ročního komunikačního plánu na rok 2017 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit realizaci Ročního komunikačního plánu na rok 2017 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 25 

ze dne 1. prosince 2016 

 

k projednání aktualizace všech sad kritérií věcného hodnocení pro prioritní osy 1, 2, 3, 4 
a 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) kritéria pro výběr projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR ve znění 

uvedeném v přílohách tohoto usnesení a to: 

1) Aktualizaci sady kritérií pro věcné hodnocení pro PO 1, SC 1.1 a 1.2 (aktivita 
1.1.1 a 1.2.1) 

2) Aktualizaci sady kritérií pro věcné hodnocení pro PO 2, SC 2.1 a 2.2 (aktivita 
2.1.1 - 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 a 2.2.2) 

3) Aktualizaci sady kritérií pro věcné hodnocení pro PO 3, SC 3.1 a 3.2 (aktivita 
3.1.1 - 3.1.2, 3.1.3, 3.2 a 3.3) 

4) Aktualizaci sady kritérií pro věcné hodnocení pro PO 4, SC 4.1 (aktivita 4.1.1 - 
4.1.3, 4.1.4 a 4.1.5), SC 4.2 a 4.3 

 

b) 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 aktualizace kritérií pro výběr projektů a 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 a potenciálních příjemců o kritériích pro výběr 
projektů a procesu schvalování projektů Operačního programů Praha – pól 
růstu ČR 

 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 26 

ze dne 1. prosince 2016 

 

k informaci o Strategickém realizačním plánu na rok 2017, o ročním vyhodnocení 
Strategického realizačního plánu na rok 2016, o publicitě, o plnění předběžných podmínek, o 
výsledcích provedené ex-ante analýzy finančních nástrojů 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o Strategickém realizačním plánu na rok 2017, o ročním vyhodnocení 
Strategického realizačního plánu na rok 2016, o realizované publicitě, o plnění 
předběžných podmínek, o výsledcích provedené ex-ante analýzy finančních nástrojů 
(včetně předložení závěrečné zprávy ex-ante analýzy a zveřejnění závěrů ex-ante 
analýzy)  

  

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 27 

ze dne 1. prosince 2016 

 

ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha – pól růstu ČR v případě 
finančních nástrojů / fondu fondů 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

s c h v a l u j e   
kritéria pro výběr operací Operačního programu Praha – pól růstu ČR v případě 
finančních nástrojů / fondu fond, která jsou součástí přílohy tohoto usnesení. 



P Ř Í L O H A 
 
Kritéria pro výběr operací OP PPR v případě finančních nástrojů / 
fondů fondů 
Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) předkládá k 
projednání a ke schválení kritéria pro výběr operací v případě finančních nástrojů. 

„Operací“ se pro účely finančních nástrojů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 (dále jen „Obecné nařízení“) rozumí finanční příspěvky z programu na finanční 
nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují. 

Výběrová kritéria vycházejí z předepsaných norem Obecného nařízení. 

Cílem finančních nástrojů OP PPR je poskytovat podporu konečným příjemcům v souladu 
s cíli OP PPR. 

Výběr operací v případě finančních nástrojů (FN) / fondu fondů (FF) provádí řídící orgán OP 
PPR (Magistrát hlavního města Prahy) na základě níže uvedené metodiky a výběrových 
kritérií. 

1. Metodika výběru operací OP PPR 
Řídící orgán OP PPR postupuje při výběru operací v souladu s čl. 125 odst. 3 Obecného 
nařízení. 

2. Výběrová kritéria operací finančních nástrojů / fondů fondů 
Kritéria pro hodnocení operací (FN/FF) jsou rozdělena na dvě základní části: 

A. Základní kritéria výběru operací 

B. Kritéria odůvodnění FN/FF dle Předběžného posouzení finančních nástrojů OP PPR 
(dále jen „Předběžné posouzení“) 

2.1. Základní kritéria výběru operací 
Finanční nástroje OP PPR musí splňovat následující kritéria: 

a) jsou v souladu s podmínkami OP PPR a s Dohodou o partnerství pro programové 
období 2014-2020 a jejich zaměření odpovídá prioritní ose/osám a specifickým cílům 
OP PPR; 

b) jsou zaměřeny na konečné příjemce v souladu s vymezením ve specifických cílech 
OP PPR; 

c) byly doporučeny k implementaci v rámci Předběžného posouzení v souladu s čl. 37 
odst. 2 Obecného nařízení. 

2.2. Kritéria odůvodnění FN/FF dle Předběžného posouzení 
Předběžné posouzení provádí nezávislý výběr a hodnocení operací FN/FF v souladu s čl. 37 
odst. 2 Obecného nařízení. Hodnocení je provedeno dle těchto kritérií: 

a) analýza selhání trhu, neoptimálních investičních situací, investičních potřeb v 
oblastech politik a v rámci tematických cílů nebo investičních priorit, které je třeba 
řešit, má-li se přispět k dosažení konkrétních cílů stanovených v rámci priority a které 
mají být podpořeny finančními nástroji. Tato analýza je založena na dostupné 
metodologii osvědčených postupů; 



b) posouzení přidané hodnoty finančních nástrojů, u nichž se zvažuje podpora z fondů 
ESI, soulad s jinými formami veřejné intervence zaměřené na stejný trh, možné 
dopady státní podpory, přiměřenost zamýšlené intervence a opatření pro minimalizaci 
narušení trhu; 

c) odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze pomocí finančního 
nástroje potenciálně získat, a to až po úroveň konečného příjemce (očekávaný 
pákový efekt), včetně, je-li to relevantní, posouzení potřeby a míry preferenčního 
odměňování s cílem přilákat doplňkové prostředky od soukromých investorů nebo 
popis mechanismů, které budou použity ke zjištění potřeby a rozsahu takového 
preferenčního odměňování, jako je například konkurenční nebo náležitě nezávislý 
proces posuzování; 

d) posouzení zkušeností získaných při využívání podobných nástrojů a ponaučení z 
předběžných posouzení, která provedly členské státy v minulosti, a toho, jak bude 
těchto zkušeností využito v budoucnu; 

e) investiční strategie, včetně posouzení možností pro prováděcí opatření ve smyslu čl. 
38 Obecného nařízení, finanční produkty, které mají být nabízeny, konečné cílové 
příjemce a popřípadě předpokládanou kombinaci s podporou z grantů; 

f) očekávané výsledky a to, jak má daný finanční nástroj přispět k dosažení specifických 
cílů stanovených v rámci příslušné priority, včetně ukazatelů tohoto přínosu. 

3. Kritéria výběru příjemců a finančních zprostředkovatelů 
Řídící orgán OP PPR v závislosti na výsledcích Předběžného posouzení a výběru operací 
FN/FF provede výběr příjemců, kterým bude svěřena správa FN/FF. Příjemce v případě FF 
provádí výběr finančních zprostředkovatelů. 

Kritéria výběru příjemců a finančních zprostředkovatelů (FN/FF) jsou rozdělena na dvě 
základní části: 

A. Základní kritéria výběru příjemců 

B. Kritéria pro výběr subjektů provádějících finanční nástroje podle čl. 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 480/2014 

3.1. Základní kritéria výběru 
Příjemce je vybrán a pověřen správou finančního nástroje / fondu fondů v souladu: 

a) s doporučením Předběžného posouzení k investiční strategii; 

b) s čl. 38 odst. 4 Obecného nařízení; 

c) s platnou právní úpravou v oblasti veřejných zakázek1, včetně výkladu EGESIF 
Komise k výběru subjektů implementujících finanční nástroje včetně fondů fondů; 

d) s platnou právní úpravou pro oblast veřejné podpory. 

                                                 
1 V současnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, případně 
pozdější vnitrostátní transpoziční předpis. 



3.2. Kritéria pro výběr subjektů provádějících finanční nástroje podle čl. 7 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 480/2014 

3.2.1. Při výběru subjektu, který má provádět finanční nástroj, v souladu s čl. 38 odst. 4 
písm. a) a b) Obecného nařízení, se řídicí orgán ujistí, že tento subjekt splňuje 
následující minimální podmínky 

a) je podle unijního a vnitrostátního práva oprávněn vykonávat příslušné prováděcí 
úkoly; 

b) má přiměřenou ekonomickou a finanční životaschopnost; 

c) má přiměřenou schopnost provádět finanční nástroj, včetně organizační struktury a 
rámce správy a řízení, která pro řídicí orgán představuje nezbytnou jistotu; 

d) disponuje systémem účinné a efektivní vnitřní kontroly; 

e) používá účetní systém, který včas poskytuje přesné, úplné a spolehlivé informace; 

f) souhlasí s tím, aby byl auditován auditními orgány členského státu, Komisí a 
Evropským účetním dvorem. 

3.2.2. Při výběru subjektu podle 3.2.1 řídicí orgán náležitě zohlední povahu finančního 
nástroje, který má být prováděn, předchozí zkušenosti subjektu s prováděním 
podobných finančních nástrojů, odbornost a zkušenosti navrhovaných členů týmu a 
provozní a finanční způsobilost subjektu. Výběr musí být transparentní, podložený 
objektivními důvody a nesmí vést ke střetu zájmů. Použijí se alespoň následující 
kritéria výběru: 

a) podloženost a věrohodnost metodiky určování a hodnocení finančních 
zprostředkovatelů a konečných příjemců; 

b) výše nákladů a poplatků spojených s řízením souvisejících s prováděním finančního 
nástroje a navrhovaná metodika jejich výpočtu; 

c) podmínky uplatňované v souvislosti s podporou poskytovanou konečným příjemcům, 
včetně cen; 

d) schopnost obstarat prostředky na investice do konečných příjemců doplňující 
příspěvky z programu; 

e) schopnost doložit další činnost kromě stávající činnosti; 

f) v případech, kdy subjekt provádějící finanční nástroj přidělí do finančního nástroje 
vlastní finanční prostředky nebo se podílí na riziku, opatření navrhovaná ke sladění 
zájmů a zmírnění případných střetů zájmů. 



3.2.3. Pokud subjekt, který provádí fond fondů, včetně skupiny EIB, svěří prováděcí úkoly 
dále finančnímu zprostředkovateli, musí zajistit, aby tento finanční zprostředkovatel 
splňoval požadavky a kritéria uvedené v 2.2.1 a 2.2.22. 

4. Kritéria výběru konečných příjemců 
Základní podoba investiční strategie jednotlivých finančních nástrojů OP PPR podle 
specifických cílů je součástí Předběžného posouzení finančních nástrojů OP PPR. 

Kritéria pro výběr konečných příjemců jsou stanovena specificky pro každý finanční nástroj, 
případně též finanční produkt, zvlášť a budou blíže řešena v příslušných Dohodách o 
financování uzavřených mezi řídícím orgánem OP PPR a správcem FN/FF (příjemcem). 

5. Závěr 
Kritéria uvedená v bodech 1. až 4. řídící orgán posuzuje podle legislativních předpisů 
platných ke dni výběru operace. 

 

                                                 
2 Příjemce – správce fondu fondů v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a 
rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 zajistí, že tito finanční zprostředkovatelé splňují 
pravidla pro implementaci finančních nástrojů, jsou vybráni vhodným, transparentním a 
nediskriminačním způsobem a smluvně zajistí umožnění kontroly a auditu ze strany ŘO, EK a EÚD na 
úrovni finančních zprostředkovatelů. Finanční zprostředkovatelé ve smlouvách s konečnými příjemci 
zajistí umožnění kontroly a auditu na úrovni konečných příjemců. Při provádění finančního nástroje 
musí příjemce zajistit soulad s platnými předpisy ČR a EU a začlenit tyto požadavky do smluv 
uzavíraných s finančními zprostředkovateli. 
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