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MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
8. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město, 
110 00 
4. prosince 2017 
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 
8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále 
MV) se konalo 4. prosince 2017 od 14:00 hodin do cca 16:30 hodin. 
 
Jednání MV se zúčastnilo celkem 38 delegátů (z toho bylo 21 s hlasovacím právem, 
viz prezenční listina v příloze). Za Evropskou komisi (dále EK) se jednání zúčastnili 
za Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění (dále 
DG Employment) paní Barbora Novotná, za Generální ředitelství pro regionální a 
městskou politiku (dále DG Regio) paní Iva Zahálková a pan Josef Schwarz. 
 
Program a obsah jednání: 
 
Zahájení, představení programu jednání MV 
 
Jednání zahájila předsedkyně MV, paní Irena Ropková. Informovala v krátkosti o 
stavu implementace OP PPR a představila současný stav administrace výzev, 
předala slovo hostům z EK.  
 
Iva Zahálková (DG Regio) poděkovala za pozvání a za umožnění navštívit 
podpořené projekty v rámci OP PPR a OPPK. Zhodnotila, že OP PPR udělal pokrok 
od minulého jednání MV, nicméně OP PPR zaostává za evropským průměrem i 
průměrem ČR. Je tedy nutné intenzivně pracovat na tom, aby se zlepšila 
implementace OP PPR. EK proto OP PPR zařadila mezi rizikové programy, přičemž 
jednání mezi ŘO a EK by se měla uskutečnit každé tři měsíce. 
 
 
Irena Ropková představila program 8. jednání MV a potvrdila usnášeníschopnost 
MV. Dále předala slovo Karlovi Andrlovi (pověřenému řízením odboru FON 
MHMP). 
 
Karel Andrle v úvodním slovu poděkoval za účast všem členům MV a ujal se 
prezentace prvního bodu jednání. 
 
Bod 1) Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR, Open data platform (EK) 
 
Karel Andrle představil plnění úkolů, které byly uloženy ŘO jednotlivými usneseními 
na předchozích jednáních MV v roce 2017. 
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Usnesení č. 28, které se týkalo aktualizace kritérií, ukládalo ŘO informování 
veřejnosti a potencionálních příjemců. ŘO zveřejnil aktualizovaná kritéria na svých 
webových stránkách http://penizeproprahu.cz/. 
 
Usnesení č. 29 ukládalo ŘO předložení Výroční zprávy za rok 2016 EK do června 
2017, ŘO tak učinil v řádném termínu.  
 
Usnesením č. 30 nebyl ŘO uložen žádný úkol, členové MV vzali na vědomí 
informace o stavu implementace OP PPR, o pololetním vyhodnocení SRP, o 
publicitě, o aktualizaci ex-ante posouzení využití finančních nástrojů, o plánu revize 
č. 2 OP PPR a o provedených evaluacích. 
 
Usnesení č. 31, které se týkalo aktualizace kritérií v prioritní ose 3, ukládalo ŘO 
informování veřejnosti a potencionálních žadatelů. ŘO zveřejnil aktualizovaná kritéria 
na svých webových stránkách  http://penizeproprahu.cz/. 
 
Usnesení č. 32, které se týkalo revize č. 2 OP PPR, ukládalo ŘO zapracování 
připomínek ze strany EK. ŘO většinu připomínek zapracoval. Nicméně v současné 
době jsou v řešení ještě dvě problémové oblasti, které se týkají indikátorů a jejich 
výpočtu v prioritní ose 2.  
 
Usnesení č. 33, které se týkalo aktualizace kritérií v prioritní ose 4, ukládalo ŘO 
informování veřejnosti a potencionálních žadatelů. ŘO zveřejnil aktualizovaná kritéria 
na svých webových stránkách  http://penizeproprahu.cz/. 
 
Robert Kujan (konzultant pro finanční řízení) představil stav implementace OP PPR 
po jednotlivých prioritních osách. 
 
V prioritní ose 1 byl zaznamenán významný pokrok díky kontrahování 2 projektů v 
rámci voucherových programů o objemu 600 mil. Kč. Díky těmto projektům vzrostl 
objem celkových kontrahovaných prostředků a objem proplacených zálohovaných 
plateb. V této prioritní ose jsou uzavřeny smlouvy ve výši 36 % alokace prioritní osy. 
V současné době ještě probíhá podepisování smluv o financování a bude pokračovat 
do konce kalendářního roku, kdy by míra zasmluvněných prostředků mohla 
dosáhnout hranice 47 %. 
 
V prioritní ose 2 máme uzavřeny smlouvy s prvními projekty a další projekty budou 
podepisovány po prosincovém jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy (P&R Černý Most 
bude předložen v lednu 2018). Výše uzavřených smluv je 21 % alokace prioritní osy, 
na konci kalendářního roku by mohla vzrůst na 30 %.  
 
V prioritní ose 3 je již 5 výzev s projekty přímo v realizaci, z čehož 3 již vstupují do 
certifikací. Další 2 výzvy začnou s čerpáním v I. kvartálu roku 2018. Výše uzavřených 
smluv je 33 % alokace prioritní osy, na konci kalendářního roku by mohla vzrůst na 
37 %. 
 
V prioritní ose 4 nejsou evidovány žádné problémy s čerpáním. V současné době 
máme nejvíce výzev ve fázi prokazování nákladů. Výše uzavřených smluv je 33 % 

http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
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alokace prioritní osy, na konci kalendářního roku by mohl objem zasmluvněných 
prostředků vzrůst na 45 % alokace.  
 
V technické pomoci jsou 2 projekty v realizaci. 
 
Celkový objem uzavřených smluv v OP PPR dosahuje 34 % alokace OP s tím, že 
ŘO předpokládá překročení hranice 40 % v průběhu prosince tohoto roku 
(předpokládaná hodnota uzavřených smluv na konci 2017 je necelých 43 % alokace 
OP). ŘO předpokládá, že na konci roku 2017 by mohlo být certifikováno cca 1,84 % 
alokace OP. 
 
Co se týče výkonnostního rámce, ŘO se nedaří naplňovat finanční milníky hlavně v 
EFRR prioritních osách. ŘO monitoruje plnění milníků a u problémových prioritních 
os bude dbát na urychlení čerpání. Avšak v prioritní ose 2 ŘO předpokládá 
nenaplnění finančního a věcného milníku. Stále probíhá komunikace s EK ohledně 
nastavení cílových hodnot milníků pro tuto osu. 
 
ŘO předpokládá, že pravidlo N+3 by mělo být v roce 2018 splněno. V následujících 
letech bude plnění pravidla N+3 bezproblémové, neboť se začnou realizovat velké 
investiční projekty.  
 
Oldřich Hnátek (vedoucí oddělení řízení a koordinace programu) představil 
současný vývoj v oblasti implementace finančních nástrojů v OP PPR.  
 
ŘO chce využít finanční nástroje v prioritní ose 1 a stále zvažuje, zda svěřit správu 
finančních nástrojů NIF či ČMZRB. ŘO plánoval přidělit správu finančních nástrojů 
napřímo (bez soutěže) na základě výjimky ze Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek upravující horizontální spolupráci. 
 
Po obdržení nepříliš pozitivního stanoviska od EK ohledně horizontální spolupráce, 
čeká ŘO na schválení omnibusu, který by měl umožnit přímou spolupráci s 
národními rozvojovými bankami a národními investičními fondy. Omnibus by měl být 
schválen v lednu 2018.  
 
Karel Andrle doplnil, že patříme mezi 3 ŘO, které vyhlásily nejvíce výzev. ŘO 
vyhlásil výzvy ve výši 125 % alokace OP. Z toho vyplývá, že ŘO se snaží o zvýšení 
tempa čerpání OP.  
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Iva Zahálková (EK) 
EK vyzývá ŘO, aby hledala i jiné způsoby, jak implementovat finanční nástroje. Dle 
posledních informací se má omnibus schvalovat pravděpodobně až v dubnu 2018. 
 
Oldřich Hnátek 
Ano, jsme v kontaktu s MPO a zvažujeme i další varianty, jak využít finanční nástroje.  
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Open data platform  
 
Iva Zahálková ukázala členům MV Open data platform, což je webová stránka, která 
shromažďuje data o EU a jednotlivých OP. Tato platforma umožňuje sledování míry 
čerpání finančních prostředků či plnění indikátorů dle zvoleného území, fondu či 
tematického cíle (https://cohesiondata.ec.europa.eu/). 
 
Bod 2) Projednání a schválení Ročního komunikační plánu OP PPR na rok 2018 
(usnesení č. 34)  
 
Olga Toušková (manažerka pro publicitu) informovala členy MV, jak byl plněn Roční 
komunikační plán na rok 2017.  
 
ŘO vydává čtvrtletně bulletin Zprávy z pólu, který je vydáván on-line na webových 
stránkách. Naleznete tam rozhovory s pracovníky ŘO, informace o výzvách a 
podpořených projektech. 
 
Stěžejní aktivitou jsou semináře pro žadatele, na nichž probíhá přímá komunikace 
mezi pracovníky ŘO a potenciálními příjemci.  
 
Další stěžejní formou komunikace s veřejností jsou webové stránky 
http://penizeproprahu.cz/, které nabízejí potřebné informace nejen pro potenciální 
příjemce.  
 
Hlavním komunikační aktivitou v roce 2017 byla rozhlasová kampaň, kterou tvořilo 10 
rozhovorů se zástupci HMP a 4 rozhovory s příjemci. Tato kampaň vyvrcholila 
soutěží o roční rodinné vstupné do pražské ZOO.  
 
Výběrové řízení na dodávku propagačních předmětů je ukončeno, probíhá jeho 
realizace. 
 
V současné době probíhají práce na výběrovém řízení na zajištění nástrojů 
komunikace vytyčených v komunikační strategii OP PPR. Jedná se o nadlimitní 
veřejnou zakázku, která je rozdělena do čtyř částí: akce, evaluace, média, kreativa a 
produkce. Vyhlášení proběhne v prosinci 2017. 
 
Dále Olga Toušková představila Roční komunikační plán na rok 2018.  
 
Kromě aktivit, které jsou pořádány pravidelně, bude v roce 2018 vedena komunikační 
kampaň, jejímž tématem bude Školství a vzdělávání, tedy prioritní osa 4. ŘO plánuje 
video reportáže z podpořených projektů, ty budou promítány na různých 
konferencích. Úspěšné projekty se budou fotit a z fotografií vznikne brožura, počítá 
se i s realizací výstavy těchto fotografií.  
 
Karel Andrle doplnil, že publicita OP se více rozeběhne po ukončení výběrového 
řízení na zajištění nástrojů komunikace.  
 
  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Josef Schwarz (EK) 
Jakou formou ukazuje ŘO veřejnosti podpořené projekty? Bylo by dobré prezentovat 
projekty v širším kontextu k EU tak, aby se posílilo pozitivní vnímání EU u občanů 
ČR. Konstatoval, že je zde jedinečná příležitost prezentovat veřejnosti, že EU fondy 
jsou součástí EU a nejedná se o dvě samostatné věci. Proto doporučil komunikovat 
na příkladu úspěšných projektů nejen přínosy EU fondů, ale i ostatní oblasti EU 
(vnitřní trh, věda a výzkum, atd.) a jak dobře si v těchto oblastech Praha vede. Je 
přesvědčen, že je nutné klást důraz na jednoduchost prezentace příkladů dobré 
praxe, schopnost zaujmout a efektivní způsob takové prezentace (včetně např. dnů 
otevřených dveří projektů a snídaní s novináři). 
 
Karel Andrle 
Podpořené projekty prezentujeme hlavně v bulletinu. Náš odbor je součástí dvou 
mezinárodních projektů, jehož součástí je několik zahraničních partnerů. I tuto účast 
se snažíme pozitivně prezentovat.  
 
Oldřich Hnátek 
Podpořené projekty se budou fotit a natáčet. Video reportáže budou vysílány na 
našich webových stránkách i na portále youtube.com. Z těchto reportáží vznikne 
minutový spot, který bude vysílán v kinech. Budeme pokračovat v rozhlasové 
kampani. 
 
Josef Schwarz 
Doporučil v rámci propagace zdůraznit moment lidského příběhu, nestačí pouze 
strohé popsání projektu.  
 
Oldřich Hnátek 
Ano, reportáže budou natáčeny touto formou, nebude se jednat o popisnou reportáž, 
ale ukážeme, komu tento projekt pomohl apod. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 34/2017 

pro proti zdržel se 
21 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 3) Projednání a schválení aktualizace kritérií v PO1 (aktivita 1.2.1) a 
procesu schvalování projektů (usnesení č. 35)  
 
Karel Andrle představil aktualizaci jedné sady kritérií pro věcné hodnocení, která se 
týká prioritní osy 1 (aktivity 1.2.1).  
 
V této prioritní ose jsme zaznamenali velký počet projektů, které neprošly 
hodnocením. Aktualizace sady kritérií by mohla vést ke srozumitelnění tak, aby 
žádosti mohly být lépe napsány. 
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ŘO provedl úpravy, se kterými členové MV nebyli seznámeni před samotným MV:  
 

─ U kritéria č. 7 (Zkušenost s provozem podpůrné inovační infrastruktury a 
zajištěním jejích funkcí) bylo u hodnocení za dva body dopsáno slovo „anebo“. 
Výsledná podoba: Žadatel má pouze dílčí zkušenost s provozováním 
podpůrné inovační infrastruktury anebo se zajištěním některých z funkcí 
uvedených v kritériu 5. 

 
─ U kritéria č. 13 (Hospodárnost výdajů projektu) byly odstraněny všechny 

revize. U nulového kritéria je výsledná formulace:  Výdaje v rozpočtu projektu 
neodpovídají cenám obvyklým (ceny v rozpočtu se liší od cen obvyklých na 
trhu o více než 10 % v součtu všech způsobilých výdajů), jejich výše není 
odůvodněna nebo toto odůvodnění není relevantní.  

 
Členové MV se můžou vyjadřovat k těmto změnám, které neměli k dispozici před 
jednáním MV v rámci schvalování zápisu.  
 
ŘO (na základě podnětu od MMR) zvážil a navrhl v souladu s Metodickým pokynem 
pro řízení výzev možnost vynechání věcného hodnocení u průběžných výzev v 
prioritní ose 2 (pro nákup elektrobusů). Věcné hodnocení by bylo vynecháno, 
nicméně by se mohla nastavit přísnější kritéria pro formální hodnocení. I když bude 
věcné hodnocení vynecháno, nevylučuje se varianta, kdy ŘO bude žádat znalecký 
posudek v rámci formálního hodnocení v případě, že nebude stačit interní posouzení 
žádosti. Sady kritérií pro formální hodnocení budou teprve sestaveny a předloženy ke 
schválení členům MV.  
 
K tomuto bodu jednání nebyly žádné komentáře či dotazy. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 35/2017 

pro proti zdržel se 
21 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 4) Projednání a schválení Zprávy o plnění EP, včetně přehledu plnění 
využití doporučení z evaluací (usnesení č. 36)  
 
Oldřich Hnátek prezentoval Zprávu o plnění EP, která sleduje období od 22. 4. 2016 
do 6. 11. 2017. V tomto období proběhly 2 evaluační aktivity: 
 

1. Ad hoc evaluace absorpční kapacity OP PPR 
• Formulovala obecná doporučení pro celý program a specifická doporučení 

na úrovni prioritních os. 
• Celkem bylo akceptováno 29 doporučení, ke kterým navazovalo 35 úkolů, 

z nichž 21 bylo již v rámci hodnoceného období splněno a zbývajících 14 
úkolů je v realizaci. 
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• Všechny úkoly mají předpoklad být splněny do konce roku 2017.  
• Z této evaluace vzešla potřeba revize č. 2 OP PPR.  

 
2. První průběžná evaluace OP PPR 

• Byla ukončena dne 30. 8. 2017.  
• Následně byly zahájeny práce na reflektování přijatých doporučení do 

konkrétních úkolů, celkem bylo předloženo ŘO 30 doporučení, z nichž 29 
relevantních, a ke každému přiřazen konkrétní úkol. 

• 15 úkolů bylo splněno ještě před obdržením finální verze Závěrečné 
zprávy, dalších 11 úkolů je v realizaci a 3 v přípravě. 

• Všechny úkoly mají předpoklad být splněny do konce roku 2018. 
 
K tomuto bodu jednání nebyly žádné komentáře či dotazy. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 36/2017 

pro proti zdržel se 
21 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 5) Představení Strategického realizačního plánu 2018, informace o ročním 
vyhodnocení SRP 2017 (usnesení č. 37) 
 
Karel Andrle představil první část Strategického realizačního plánu - harmonogram 
výzev na rok 2018.  Harmonogram byl schválen na hlavní Plánovací komisi.  
 
V roce 2018 bude ŘO vyhlašovat více průběžných výzev než dosud. V prioritní ose 1 
je naplánována 1 výzva v celkové alokaci 600 milionů, jedná se o výzvu průběžnou. 
V prioritní ose 2 jsou naplánovány celkem 2 výzvy v celkové alokaci 610 milionů, z 
nichž obě 2 jsou průběžné. V prioritní ose 3 jsou naplánovány celkem 3 výzvy v 
celkové alokaci 422 milionů, z nichž 1 je průběžná a 2 kolové. V prioritní ose 4 jsou 
naplánovány celkem 4 výzvy v celkové alokaci 560 milionů, z nichž 3 jsou průběžné 
a 1 kolová. 
 
Podrobný přehled plánovaných výzev měli členové MV k dispozici ve svých 
podkladech.  
 
Následně se ujal slova Robert Kujan, který představil další části SRP - predikce 
finančních a věcných ukazatelů. Samotný SRP na rok 2018 bude po vyřešení 
některých odchylek finalizován do konce roku 2017. 
 
Co se týče míry zasmluvněných finančních prostředků, počítáme s naplněním 
hranice 40 % v prosinci tohoto roku. Dle predikcí by míra zasmluvněných prostředků 
měla vzrůst v roce 2018 na 83 % a v roce 2019 na 97 %. Vzrůst zasmluvněných 
prostředků podpoří velké investiční projekty, kterou začnou být realizovány v 
následujícím roce. 
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Míra vyúčtovaných prostředků je závislá na tempu implementace jednotlivých dílčích 
projektů, v roce 2018 se počítá s 21 %, v roce 2019 s 47 % a v roce 2020 se 72 % 
alokace OP. 
 
Predikce počítají s naplněním pravidla N+3 v míře 99 % alokace OP v roce 2018, ale 
jsou vzaty v potaz pouze ty žádosti o platbu, které budou předloženy do konce srpna 
2018. Pokud budeme reálně pod 100 %, budou vybrány v září či říjnu další projekty, 
aby došlo ke splnění hranice 100 %. 
 
Výkonností rámec je přísnější než pravidlo N+3, tudíž predikce naplňování věcných 
ukazatelů naznačují nenaplnění ukazatele počtu podpořených podniků v ESF PO3. 
Naplňování finančních ukazatelů je problematické ve více prioritních osách, nicméně 
vychází z finančních plánů, je zde prostor ke zlepšení.  
 
SRP pro rok 2017 se odchýlil od své schválené verze v harmonogramu výzev, kdy 
některé výzvy nebyly vyhlášeny nebo byly vyhlášeny dodatečně.  
 
Výsledky plnění věcných indikátorů úzce korelují s úspěšností vyhlášených výzev. 
Plnění věcných indikátorů je bezproblémové zejména v prioritní ose 4, kde najdeme 
vyšší počet projektů o menším objemu finančních prostředků. Ukazatele, které 
nejsou plněny, jsou ŘO vyhodnocovány a rozplánovány do dalších navazujících 
výzev. 
 
ŘO provádí pravidelně zpřesňování predikcí finančních ukazatelů na základě právě 
ukončených výzev, projektů předložených do ZHMP, kontrahovaných výdajů a 
aktuálních finančních plánů.  
 
Karel Andrle doplnil, že ŘO má schválené Radou hl. m. Prahy vyhlašování výzev v 
objemu o 18 % vyšším než je alokace specifického cíle (overbooking).  
 
V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Zdenka Marciánová (MMR) 
Upozornila, pokud bude ŘO modifikovat výzvy, je nutné respektovat termíny 
servisních odstávek systému. Termíny servisních oken jsou ŘO komunikovány 
prostřednictvím Pracovní skupiny pro monitorovací systém PSMS 2014+. 
 
Karel Andrle 
Ano, budeme to respektovat.  
 
Iva Zahálková 
EK doporučuje přidat do SRP úvodní kapitolu tak, aby tento dokument byl uživatelsky 
přívětivější. Dále doporučila ŘO, aby členy MV na budoucích jednáních výborů 
podrobněji informoval o opatřeních, která jsou uvedena v Evaluačním plánu. 
 
Karel Andrle 
Jediné, co ŘO může ovlivnit, je přesnost predikcí v SRP. Forma SRP je dána 
jednotným metodickým prostředím. Co se týče Evaluačního plánu, detailnější popis 
doporučení a informace o jejich plnění budou zařazeny do programu dalšího MV. 
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Pavla Jurášková (MMR) 
Dříve předkládaný SRP byl obsáhlejší a MMR toto reflektovalo, proto ve spolupráci s 
ŘO byla připravena kratší a přehlednější verze, která je uživatelsky přívětivější a 
reakce EK na tuto změnu byla naopak kladná, nicméně podnět na úpravu bude 
předán.  
 
Iva Zahálková 
Kratší verze je určitě užitečnější, ale poznámka byla k té dvousetstránkové verzi. 
Některé operační programy přidávají k SRP vygenerovanému z MS2014+ úvodní 
kapitolu, kde shrnují obsah SRP, tudíž je to pro čtenáře přívětivější. 
 
Oldřich Hnátek 
Informace o plnění evaluačních úkolů jsou probírány i na jiných platformách, 
konkrétně plnění evaluačních úkolů bylo probíráno na PS Evaluace, jejímiž členy 
jsou i členové MV. 
 
Iva Zahálková 
EK by uvítala více informací o tom, co je probíráno na jiných platformách OP. Bylo by 
možné zasílat zápisy z těchto jednání? 
 
Karel Andrle 
Ano, zápisy dodatečně zašleme, v budoucnu je budeme posílat pravidelně. 
 
Bod 6) Informace o závěrech z První průběžné evaluace OP PPR – evaluační 
úkoly 3 a 4 (usnesení č. 37)  
 
Slovo bylo předáno Kláře Štanderové (Evaluation Advisory CE), která představila 
výsledky evaluačních úkolů 3 a 4, které byly zadány v rámci První průběžné evaluace 
OP PPR. Tyto závěry byly předány ŘO v Závěrečné zprávě dne 30. 4. 2017. 
 
V rámci evaluačního úkolu č. 3 „Procesní hodnocení implementace OP PPR“ byly 
hodnoceny jednotlivé procesy implementace, zejména proces výzvy a registrace 
žádosti a hodnocení žádosti. Se závěry z procesního hodnocení je možné se 
seznámit na webové stránce http://penizeproprahu.cz/. 
 
Evaluační úkol č. 4 „Posouzení celkového řízení programu“ hodnotil interakce mezi 
pracovníky ŘO. Posuzoval pracovní prostředí, interní komunikaci, strategii 
organizace a kulturu organizace, organizaci práce, spolupráci v organizaci, vedení a 
zpětnou vazbu. Se závěry z procesního hodnocení je možné se seznámit na webové 
stránce http://penizeproprahu.cz/. 
 
Z obou evaluačních úkolů vzešla doporučení, ze kterých vyplynuly konkrétní úkoly 
pro ŘO.  
 
Oldřich Hnátek doplnil, že dotazníkové šetření pro tuto evaluaci probíhalo v dubnu 
2017. Uvedl, že je přesvedčen, že od té doby se postoj zaměstnanců k úrovni kvality 
vedení odboru FON změnil. 
 

http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
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V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
 
Iva Zahálková 
Je dobré, že evaluace ukazuje míru spokojenosti pracovníků ŘO. Jaké aktivity 
připravujete pro své zaměstnance? 
 
Oldřich Hnátek 
Posílili jsme interní komunikaci, máme celoodborová sezení, kde zapojujeme 
zaměstnance do rozhodovacích procesů. 
 

Výsledek hlasování - usnesení č. 37/2017 

pro proti zdržel se 
19 0 0 

Pozn.: hodnoty vyjadřují počet delegátů s hlasovacím právem aktuálně přítomných v sále. 

 
Bod 8) Různé a závěr  
 
Josef Schwarz představil členům MV webovou stránku DG Regio Evropského 
regionálního indexu konkurenceschopnosti, která sleduje rozvoj v jednotlivých 
regionech, 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/). 
 
Karel Andrle poděkoval členům MV za jejich účast a informoval je, že další MV je 
naplánován na květen 2018. 
 
Členové MV neměli žádné komentáře či dotazy v rámci tohoto bodu. 
 
 
Přílohy:  č. 1 - program jednání 
  č. 2 - prezenční listina 
  č. 3 - usnesení č. 34 

č. 4 - usnesení č. 35 
č. 5 - usnesení č. 36 
č. 6 - usnesení č. 37 

 
 

                                                                                             Ing. Karel Andrle 
     pověřen řízením odboru FON  

                                                                                              místopředseda MV 
 
 
 
 
 
 
 Irena Ropková 
 předsedkyně MV 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/


    

 
 

 
MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
8. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré 
Město, 110 00 
4. prosince 2017 
 
 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  
 

10:30-
10:45 

Odjezd autobusem na prohlídku projektů (ulice Pařížská 30 u hotelu 
InterContinental Praha) 

11:00 Počátek prohlídky projektů 

12:30 Konec prohlídky projektů 

12:45 Odjezd autobusem směr Sál architektů 

13:00-
14:00 Oběd (v Sále architektů) + registrace pro MV8 OP PPR 

  

14:00 Zahájení jednání MV8, úvodní slovo   

14:05  Představení programu jednání MV OP PPR  

14:10 1. Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR, Open data platform (EK) 

14:30 2. Projednání a schválení Ročního komunikační plánu OP PPR na rok 2018 
(usnesení č. 34)  

14:50 3. Projednání a schválení aktualizace kritérií v PO1 (aktivita 1.2.1) a procesu 
schvalování projektů (usnesení č. 35)  

15:00 4. Projednání a schválení Zprávy o plnění EP, včetně přehledu využití 
doporučení z evaluací (usnesení č. 36)  

15:25 5. Představení Strategického realizačního plánu 2018, informace o ročním 
vyhodnocení SRP 2017 (usnesení č. 37) 

15:40 6. Informace o závěrech z První průběžné evaluace OP PPR – evaluační 
úkoly 3 a 4 (usnesení č. 37)  

16:00 
7. Různé a závěr  

(předpokládaný konec jednání do cca 16:30) 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 34 

ze dne 4. prosince 2017 

 
 

k Ročnímu komunikačnímu plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR na rok 2018 

 

 
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 2018 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 2018 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit realizaci Ročního komunikačního plánu na rok 2018 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 35 

ze dne 4. prosince 2017 

 
k projednání aktualizace sady kritérií věcného hodnocení v prioritní ose 1 (aktivita 1.2.1) 
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) aktualizaci kritérií pro výběr projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR ve 

znění uvedeném v přílohách tohoto usnesení a to: 

• sadu hodnotících kritérií pro prioritní osu 1 v rámci OP PPR, specifický cíl 1.2, 
podporovanou aktivitu 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědecko-
technických parků, včetně inkubátorů 

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 36 

ze dne 4. prosinec 2017 

 
ke Zprávě o plnění evaluačního plánu programu 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .  s c h v a l u j e  
Zprávu o plnění evaluačního plánu programu k 6. 11. 2017 

 

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

• zajistit zveřejnění Zprávy o plnění evaluačního plánu programu OP PPR  
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 37 

ze dne 4. prosince 2017 

 
k informaci o Strategickém realizačním plánu na rok 2018, o ročním vyhodnocení 
Strategického realizačního plánu na rok 2017 a informace o výsledku první průběžné 
evaluace (úkoly 3 a 4) 

 
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 2018, o ročním vyhodnocení 
Strategického realizačního plánu na rok 2017, o výsledku první průběžné evaluace 
(úkoly 3 a 4) 
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