
 
   

 
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 

 

 

 

http://penizeproprahu.cz/
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Revize č. 5 Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP 

PPR“) 

zdůvodnění provedení jednotlivých změn 
 

Řídicí orgán OP PPR (dále jen „ŘO“) navrhuje v rámci revize č. 5 úpravu několika indikátorů. U 13 
indikátorů ve čtyřech prioritních osách je navrženo snížení: v prioritní ose 2 (celkem 3 indikátory), 
prioritní ose 3 (celkem 8 indikátorů), v prioritní ose 4 (celkem 1 indikátor) a prioritní ose 5 (celkem 1 
indikátor). Souběžně je vzhledem k aktuálnímu vysokému plnění navýšeno celkem 17 indikátorů 
v prioritních osách 1 (celkem 1 indikátor) a 4 (celkem 16 indikátorů). Některé z těchto indikátorů mají 
zároveň vliv na změnu výkonnostního rámce jednotlivých prioritních os. Konkrétní důvody úprav 
jednotlivých indikátorů a s nimi související úpravy výkonnostního rámce jsou rozepsány níže. U prioritní 
osy 2 dále dochází k úpravě mechanismu plnění v návaznosti na navýšení orientačního finančního 
přídělu pro ITI a k úpravě četnosti vykazování indikátoru 3 22 30. Ve dvou částech programového 
dokumentu dochází dále ke drobným úpravám textace, které ale nijak nemění význam textu. 

 

Změny byly projednány a schváleny na MV OP PPR dne 18. 2. 2020 a RHMP dne XX. X. 2020. 

 

ZMĚNY TEXTACE PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU 

• Úprava Tabulky č. 1 Počet obyvatel dle jednotlivých věkových kategorií 
Kategorie změn: 

Nepodstatná změna, viz čl. 96 odst. 10 nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

ŘO navrhuje v tabulce č. 1 na straně 16 formální úpravu všech textu hodnot ve třetím řádku 

s názvem „v tom ve věku 0 – 14 5 let“ let“ a v sedmém řádku s názvem „nad 80 let“ na straně 16 v 

tabulce č. 1 v prvním sloupci na čtvrtém řádku na „v tom věku ve věku 6 – 14 let“ z důvodu chybně 

zadaného údaje v původní verzi textu – písařská chyba. Údaje se v souladu se statistikou ČSÚ 

změní následovně: 

o V řádku 3, ve sloupci 2 (2008) se hodnota 637 977 opravuje na 71 893, 
o v řádku 3, ve sloupci 3 (2009) se hodnota 663 336 opravuje na 76 446, 
o v řádku 3, ve sloupci 4 (2010) se hodnota 683 421 opravuje na 80 407, 
o v řádku 3, ve sloupci 5 (2011) se hodnota 699 456 opravuje na 83 429, 
o v řádku 3, ve sloupci 6 (2012) se hodnota 685 154 opravuje na 85 154, 
o v řádku 3, ve sloupci 7 (2013) se hodnota 689 222 opravuje na 85 523, 
o v řádku 7, ve sloupci 2 (2008) se hodnota 361 866 opravuje na 52 201, 
o v řádku 7, ve sloupci 3 (2009) se hodnota 373 047 opravuje na 53 347, 
o v řádku 7, ve sloupci 4 (2010) se hodnota 386 512 opravuje na 54 931, 
o v řádku 7, ve sloupci 5 (2011) se hodnota 396 383 opravuje na 55 413, 
o v řádku 7, ve sloupci 6 (2012) se hodnota 406 181 opravuje na 56 093, 
o v řádku 7, ve sloupci 7 (2013) se hodnota 412 049 opravuje na 56 260. 

 

 Zároveň je z důvodu písařské chyby doplněna chybějící hodnota 13% do řádku 9 (Podíl 
cizinců na obyvatelstvu) do sloupce 7 (2013) a opraven údaj v řádku 2, sloupec 1 z „Počet 
obyvatel (31. 12. 2013)“ na „Počet obyvatel (31. 12.)“. 

 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 1.1.1 (str. 16, tabulka č. 1) Programového dokumentu OP 

PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

Naformátováno: Odstavec se
seznamem;Nad;Odstavec_muj;_Odstavec se seznamem,
S odrážkami + Úroveň: 2 + Zarovnat na:  1,27 cm + Odsadit
na:  1,9 cm

nastavil formátování: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.

nastavil formátování: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.

Naformátováno: Odstavec se
seznamem;Nad;Odstavec_muj;_Odstavec se seznamem,
S odrážkami + Úroveň: 2 + Zarovnat na:  1,27 cm + Odsadit
na:  1,9 cm
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• Úprava číslování podkapitol v rámci kapitoly 2.4.6. 
Kategorie změn: 

Nepodstatná změna, viz čl. 96 odst. 10 nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

ŘO navrhuje formální úpravu textu – úpravu v číslování podkapitol v rámci kapitoly 2.4.6., kdy 

dojde k nahrazení následujících textů: 

o „2.4.4.2 Hlavní zásady pro výběr operací“ se mění na „2.4.6.2 Hlavní zásady pro výběr 
operací“ 

o „2.4.4.3 Plánované využití finančních nástrojů“ se mění na „2.4.6.3 Plánované využití 
finančních nástrojů“ 

o „2.4.4.4 Plánované využití velkých projektů“ se mění na „2.4.6.4 Plánované využití velkých 
projektů“ 

o „2.4.4.5 Indikátory výstupů podle investiční priority“ se mění na „2.4.6.5 Indikátory výstupů 
podle investiční priority“ 

 

Důvodem změny je chybně zadaný údaj v původní verzi textu – písařská chyba. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.4.6. (str. 106-108) Programového dokumentu OP PPR, 

který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

ZMĚNY V PRIORITNÍ OSE 1 
• Úprava Indikátoru výstupů 2 22 01 podle investiční priority PO1 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.1.2.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 49) navrhuje ŘO navýšení 

plánované cílové hodnoty pro rok 2023 u indikátoru 2 22 01 (Počet ověřených aktivit/konceptů Proof 

of concept) z původních 12 ověřených aktivit/konceptů Proof of concept na 139 aktivit. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu, který byl málo 

ambiciózní. Cílová hodnota ze zasmluvněných projektů, které naplňují tento indikátor, v současné 

době výrazně převyšuje nastavenou cílovou hodnotu programu. Původní cílová hodnota programu 

vycházela z předpokládané alokace na aktivitu v rozsahu cca 500 mil. Kč a finančního objemu 

jednotlivého projektu cca do 40 mil. Kč (500/40= cca 12). Nicméně v rámci realizace programu se 

ukázalo, že jednotlivé projekty se skládají většinou z několika konceptů, přičemž typický projekt 

obsahuje více konceptů dle charakteru projektů proof-of-concept. Jeden projekt za cca 40 mil. Kč 

může tak obsahovat průměrně 3-8 konceptů/aktivit, místo předpokládané 1 aktivity/konceptu. 

Nově navrhovaná cílová hodnota programu vychází z počtu aktivit v uzavřených smlouvách, který 

je ponížen o 15 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů 

(163-15%=139). Alokace je již rozdána a nebude vyhlašována další výzva.  

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.1.2.5 (str. 49, tabulka č. 15) Programového dokumentu 

OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory v PO1 zůstávají beze změny. 
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ZMĚNY V PRIORITNÍ OSE 2 
• Úprava četnosti podávání zpráv u specifického programového indikátoru výsledků 3 22 30 

dle SC 2.1 (pro EFRR) 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.1 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1 a očekávané výsledky (strana 55) 

navrhuje ŘO úpravu četnosti podávání zpráv z „ročně“ na „2023“ 

Indikátor 3 22 30 (Spotřeba paliv po přeměnách – nevýrobní sféra) tak, jak je pro účely programu 

zaveden, si vyžaduje sestavení komplexní energetické bilance města. Pro její tvorbu je nezbytná 

součinnost všech správců energetické infrastruktury města a rovněž i podrobná analýza pro 

rozdělení některých agregovaných dat (např. spotřeba elektřiny je poskytována pouze podle 

velikosti odběru u zákazníků, kteří nejsou domácnosti). Současně lze tyto údaje spolehlivě 

analyzovat a upřesnit s jistým časovým zpožděním, to znamená, že kvalitní bilance vzniká na datech 

typicky jeden či dva roky starých (tj. parametr z roku 2011 je znám až v roce 2013). Vypracování 

této analýzy zároveň není v kompetenci ŘO. 

Z důvodu vysoké pracnosti a tedy i nákladnosti byla zatím praxe uvedený parametr stanovovat 

pouze při revizi energetické politiky města (v ČR nazývána jako „územní energetická koncepce“). 

Poslední aktualizace byla provedena v roce 2013 na datech roku 2011, a proto lze předjímat, že 

nová hodnota tohoto parametru bude známa až po roce 2020. Z tohoto důvodu proto navrhujeme 

změnit frekvenci vykazování uvedeného parametru tak, aby byl kvantifikován až na konci programu, 

tj. v cílovém roce 2023 (na datech z roku 2021). 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.1 (str. 55, tabulka č. 22) Programového dokumentu OP 

PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

• Úprava mechanismu územního plnění a orientačního finančního přídělu pro ITI 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi, písmeno d) bod ii nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.6 Kategorie zásahů (strana 67) navrhuje ŘO aktualizovat tabulku č. 31 DIMENZE 4: 
MECHANISMUS ÚZEMNÍHO PLNĚNÍ navýšením položky „01 Integrované územní investice ve 
městech“ z 11 111 111 EUR (tj. 5,5% příspěvku EU na OP) na 13 750 000 EUR (tj. 6,8 % příspěvku 
z EU na OP) a snížením položky „02 Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst“ 
ze 42 255 816 EUR (tj. 21% příspěvku z EU na OP) na 39 616 927 EUR (tj. 19,7 % příspěvku z EU 
na OP). Částka přesouvaná z položky „02 Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst“ 
do položky „01 Integrované územní investice“ činí 2 638 889 EUR podílu EU. Prostředky tak budou 
využity v totožné oblasti podpory, pouze budou využity v integrovaných, nikoli v individuálních 
projektech. Vzhledem k typu podporovaných aktivit (záchytná parkoviště P+R a preference městské 
veřejné dopravy) je využití integrovaných nástrojů namísto individuálních projektů přirozené a 
vhodné. 

Tato změna je navrhována s ohledem na aktuální vývoj ve specifickém cíli 2.2, který nemohl být na 
začátku programu v době stanovování alokace předvídán. Aktuálně má ŘO na ITI celkovou alokaci 
cca 568 mil. Kč1 (z toho 11 111 111 EUR podílu EU2), přičemž zasmluvněno z výzvy č. 16 je 323 
911 053 mil Kč (z toho 6 326 387 EUR podílu EU) na již realizovaný projekt P+R na Černém Mostě. 
Současně je vyhlášena výzva č. 44 na 200 mil. Kč v rámci ITI (z toho 3 906 250 EUR podílu EU).  

 
1 Kurz přepočtu je počítán 1 EUR = 25,6 CZK 

2 EU podíl tvoří 50% celkové alokace na ITI. 

nastavil formátování: Písmo: Arial, 10 b.
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Celkem je tedy na ITI ve smlouvách či vyhlášených výzvách vyhrazeno 523,9, mil. Kč. (tj. 10 232 
637 EUR EU podílu).  

Aktuální alokace se ukazuje jako nedostačující s ohledem na tři projekty o celkové alokaci 380 mil. 
Kč, které budou předloženy ve výzvě č. 44. Jedním z nich je projekt rozšíření komunikace 
Strakonické. Po postoupení projektových prací výrazně vzrostly předpokládané náklady na 
připravovaný projekt rozšíření komunikace o vyhrazený jízdní pruh. Výzvu č. 44 je proto potřeba 
navýšit o 180 mil. Kč, aby mohly být podpořeny všechny projekty. Zbývající alokace na ITI je ve výši 
878 474 EUR podílu EU (cca 44,9 mil. Kč celkových způsobilých výdajů). Po odečtení této částky 
(180-44,9) je potřeba navýšit celkovou alokaci na ITI ještě o cca 135,1 mil. Kč (tj. 2 638 889 EUR 
z podílu EU).  

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.6 (str. 67, tabulka č. 31) a do kapitoly 4.3. (str. 129, 

tabulka č. 68) Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění.  

 

• Úprava vybraných Indikátorů výstupů podle investiční priority PO2 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.2.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 58) navrhuje ŘO snížení 
cílových hodnot následujících výstupových indikátorů v rámci specifického cíle 2.1 Energetické 
úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, 
energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení (dále jen „SC 2.1“): 
 

o CO32 Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách 

ŘO v rámci indikátoru CO32 (3 27 00) navrhuje snížení plánované cílové hodnoty pro rok 
2023 z původních 5 270 628 kWh/rok na 1 317 059 kWh/rok. 

Důvodem navrhované úpravy jsou 1) růst cen stavebních prací a děl a ceny materiálů od 
roku 2014 a 2) prodloužení stavebně-schvalovacích procesů. Tyto faktory ŘO nemohl při 
nastavování programu předvídat ani ovlivnit v průběhu realizace. V průběhu posledních pěti 
let ceny stavebních děl (administrativní budovy, školy) narostly o 12 %, přičemž ceny 
většiny stavebních prací vzrostly o 30 % a více. Česká republika zároveň patří mezi země 
s nejdelším procesem povolovacího řízení. Mezi lety 2013 a 2019 došlo k extrémnímu 
nárůstu délky stavebních řízení v ČR, i přesto, že došlo k e snížení počtu požadovaných 
procedur. Právě délka stavebně-povolovacích procesů je při přípravě projektů faktorem, 
který zásadně ztěžuje možnosti vytipování vhodných budov, příp. znemožňuje operativní 
rozhodování nad rozpracováním dalších objektů. Původně stanovená cílová hodnota 
indikátoru tedy vycházela z nesprávných předpokladů. 

Výše nové hodnoty indikátoru CO32 (1 317 059 kWh/rok) vychází ze schválených projektů 
ve výzvě č. 30 (inteligentní budovy). Indikátor je naplňován pouze v akt ivitě 2.1.3, která 
vzhledem k nastavení programových indikátorů výstupů vycházejících převážně z této 
aktivity (3 z 5 indikátorů výstupů uvedených v programovém dokumentu v SC 2.1 lze naplnit 
pouze aktivitou 2.1.3) měla tvořit dle původních předpokladů minimálně polovinu alokace 
SC 2.1, tedy cca 928 mil. Kč vč. spolufinancování. Na základě výše popsaného stavu 
implementace však oproti původním předpokladům dojde k zasmluvnění výrazně nižší 
částky (projekty ve výzvě č. 30 byly schváleny v celkovém objemu 539  mil. Kč celkových 
způsobilých výdajů), přičemž další výzva již nebude vyhlášena a nevyčerpaná alokace bude 
použita ve výzvě č. 33, jejímž cílem je zvyšování energetické efektivity v oblasti městské 
veřejné dopravy (aktivita 2.1.1).  

o 3 49 01 Počet objektů nově využívající OZE 

ŘO v rámci indikátoru 3 49 01 navrhuje snížení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
20 objektů nově využívajících obnovitelné zdroje energie na 4 objekty.  

Důvodem navrhované úpravy jsou 1) růst cen stavebních prací a děl a ceny materiálů od 
roku 2014 a 2) prodloužení stavebně-schvalovacích procesů. Tyto faktory ŘO nemohl při 
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nastavování programu předvídat ani ovlivnit v průběhu realizace. V průběhu posledních pěti 
let ceny stavebních děl (administrativní budovy, školy) narostly o 12 %, přičemž ceny 
většiny stavebních prací vzrostly o 30 % a více. Česká republika zároveň patří mezi země 
s nejdelším procesem povolovacího řízení. Mezi lety 2013 a 2019 došlo k extrémnímu 
nárůstu délky stavebních řízení v ČR, i přesto, že došlo ke snížení počtu požadovaných 
procedur. Právě délka stavebně-povolovacích procesů je při přípravě projektů faktorem, 
který zásadně ztěžuje možnosti vytipování vhodných budov, příp. znemožňuje operativní 
rozhodování nad rozpracováním dalších objektů. Původně stanovená cílová hodnota 
indikátoru tedy vycházela z nesprávných předpokladů. 

Výše nové hodnoty indikátoru 3 49 01 (4 objekty) vychází ze schválených projektů ve výzvě 
č. 30 (inteligentní budovy). Indikátor je naplňován pouze v aktivitě 2.1.3, která vzhledem k 
nastavení programových indikátorů výstupů vycházejících převážně z této aktivity (3 z 5 
indikátorů výstupů uvedených v programovém dokumentu v SC 2.1 lze naplnit pouze 
aktivitou 2.1.3) měla tvořit dle původních předpokladů minimálně polovinu alokace SC 2.1, 
tedy cca 928 mil. Kč vč. spolufinancování. Na základě výše popsaného stavu implementace 
však oproti původním předpokladům dojde k zasmluvnění výrazně nižší částky (projekty ve 
výzvě č. 30 byly schváleny v celkovém objemu 539 mil. Kč celkových způsobilých výdajů), 
přičemž další výzva již nebude vyhlášena a nevyčerpaná alokace bude použita ve výzvě č. 
33, jejímž cílem je zvyšování energetické efektivity v oblasti městské veřejné dopravy 
(aktivita 2.1.1). 

o 3 25 00 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov 

ŘO v rámci indikátoru 3 25 00 navrhuje snížení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 ze 
40 448 m2 energeticky vztažné plochy na 15 784 m2.  

Externí evaluací bylo potvrzeno, že původní nastavení cílové hodnoty bylo příliš ambiciózní 
a nereálné. Důvodem navrhované úpravy jsou 1) růst cen stavebních prací a děl a ceny 
materiálů od roku 2014 a 2) prodloužení stavebně-schvalovacích procesů. Tyto faktory ŘO 
nemohl při nastavování programu předvídat ani ovlivnit v průběhu realizace. V průběhu 
posledních pěti let ceny stavebních děl (administrativní budovy, školy) narostly o 12 %, 
přičemž ceny většiny stavebních prací vzrostly o 30 % a více. Česká republika zároveň patří 
mezi země s nejdelším procesem povolovacího řízení. Mezi lety 2013 a 2019 došlo k 
extrémnímu nárůstu délky stavebních řízení v ČR, i přesto, že došlo k redukci počtu 
požadovaných procedur. Právě délka stavebně-povolovacích procesů je při přípravě 
projektů faktorem, který zásadně ztěžuje možnosti vytipování vhodných budov, příp. 
znemožňuje operativní rozhodování nad rozpracováním dalších objektů. Původně 
stanovená cílová hodnota indikátoru tedy vycházela z nesprávných předpokladů.  

Výše nové hodnoty indikátoru 3 25 00 (15 784 m2) vychází ze schválených projektů ve 
výzvě č. 30 (inteligentní budovy). Indikátor je naplňován pouze v aktivitě 2.1.3, která 
vzhledem k nastavení programových indikátorů výstupů vycházejících převážně z této 
aktivity (3 z 5 indikátorů výstupů uvedených v programovém dokumentu v SC 2.1 lze naplnit 
pouze aktivitou 2.1.3) měla tvořit dle původních předpokladů minimálně polovinu alokace 
SC 2.1, tedy cca 928 mil. Kč vč. spolufinancování. Na základě výše popsaného stavu 
implementace však oproti původním předpokladům dojde k zasmluvnění výrazně nižší 
částky (projekty ve výzvě č. 30 byly schváleny v celkovém objemu 539 mil. Kč celkových 
způsobilých výdajů), přičemž další výzva již nebude vyhlášena a nevyčerpaná alokace bude 
použita ve výzvě č. 33, jejímž cílem je zvyšování energetické efektivity v oblasti městské 
veřejné dopravy (aktivita 2.1.1). 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.2.5 (str. 58, tabulka č. 23) Programového dokumentu 

OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory v tabulce zůstávají beze změny. 

• Úprava Výkonnostního rámce prioritní osy 2 v návaznosti na snížení cílových hodnot 
vybraných indikátorů 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod v) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 
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V návaznosti na snížení cílových hodnot vybraných výstupových indikátorů byly v kapitole 2.2.5 
Výkonnostní rámec sníženy cílové hodnoty relevantního milníků, a to následovně: 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu 3 25 00 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě přistoupil ŘO k revizi cílové hodnoty milníku z původní hodnoty 40 448 m2 
na hodnotu 15 784 m2. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.5 (str. 66, tabulka č. 27) Programového dokumentu OP 
PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory v tabulce zůstávají beze změny. 

 

ZMĚNY V PRIORITNÍ OSE 3 
• Úprava vybraných Indikátorů výstupů podle investiční priority PO3 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.3.2.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 76) navrhuje ŘO snížení 
cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického cíle 3.1 Posílená 
sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci (dále jen „SC 3.1“): 
 

o 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

ŘO v rámci indikátoru 5 54 01 navrhuje snížení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 ze 
112 podpořených zázemí pro služby a sociální práci na 31 zázemí. 

Důvodem pro úpravu indikátoru jsou nesprávné předpoklady v době nastavování původní 
hodnoty. Předpokládaná cena projektů byla špatně odhadnuta. Doposud bylo podpořeno 
17 projektů a v nich 24 zázemí za 261 mil. Kč s průměrem na 1 zázemí cca 10,87 mil. Kč 
(původní předpoklad při stanovování cílové hodnoty byl čtyřikrát nižší - 2,77 mil. Kč). Na 
základě dostupných údajů o vývoji cen stavebních prací a stavebních děl došlo v období 
mezi stanovením cílové hodnoty a současností k jejich nárůstu řádově až o desítky procent. 
Současně to ukazuje na zájem o větší a komplexnější projekty, než bylo v době nastavování 
cílové hodnoty indikátoru předpokládáno. 

Způsob stanovení původní cílové hodnoty indikátoru zároveň vycházel z deklaratorního 
vyčíslení stávajících zázemí vybraných sociálních služeb (celkem 90) a předpokladu 
realizace záměrů Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013 – 
2020 týkajících se navýšení kapacit vybraných sociálních služeb (22). Na základě externí 
evaluace bylo řídícímu orgánu doporučeno vycházet namísto z Koncepce návrhu řešení 
problematiky bezdomovectví v Praze 2013 – 2020 ze Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na území HMP pro období 2019-2021, který lépe reflektuje reálné potřeby 
území. Výpočet původní cílové hodnoty indikátoru nemohl reflektovat současné znalosti o 
struktuře zázemí uvažovaných sociálních služeb, ani předvídat vývoji cen stavebních prací.  

Výše nové hodnoty indikátoru byla stanovena na základě aktuálního čerpání (24 
zasmluvněných zázemí) a predikce čerpání poslední výzvy. V poslední výzvě bude na 
sociální služby vyčleněno cca 78 000 000 Kč, lze tedy předpokládat, že při dosavadním 
trendu bude podpořeno cca 7 zázemí (78/10,87). ŘO zvažoval pro poslední výzvu také 
možnost omezení rozpočtu jednoho projektu na max. 2,8 mil., jak bylo původně při 
nastavování cílových hodnot zamýšleno, čímž by teoreticky mohlo dojít k vyššímu plnění 
indikátoru. Ve skutečnosti by ovšem toto opatření vedlo pouze ke snížení zájmu ze strany  
žadatelů a výzva by pravděpodobně zůstala nenaplněna. Z výše uvedených důvodů 
navrhuje ŘO snížení cílové hodnoty na 31 (24+7). 

o 5 54 05 Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci 

ŘO navrhuje v rámci indikátoru 5 54 05 snížení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
22 nových zázemí pro služby a sociální práci na 14 zázemí. 

Důvodem pro úpravu indikátoru jsou nesprávné předpoklady v době nastavování původní 
hodnoty. Předpokládaná cena projektů byla špatně odhadnuta. Doposud bylo podpořeno 
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17 projektů a v nich 24 zázemí za 261 mil. Kč s průměrem na 1 zázemí cca 10,87 mil. Kč 
(původní předpoklad při stanovování cílové hodnoty byl čtyřikrát nižší - 2,77 mil. Kč). Na 
základě dostupných údajů o vývoji cen stavebních prací a stavebních děl došlo v období 
mezi stanovením cílové hodnoty a současností k jejich nárůstu řádově až o desítky procent. 
Současně to ukazuje na zájem o větší a komplexnější projekty, než bylo v době nastavování 
cílové hodnoty indikátoru předpokládáno. 

Způsob stanovení původní cílové hodnoty indikátoru zároveň vycházel z předpokladu 
realizace záměrů Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013 – 
2020 týkajících se navýšení kapacit vybraných sociálních služeb (22). Na základě externí 
evaluace bylo řídícímu orgánu doporučeno vycházet namísto z Koncepce návrhu řešení 
problematiky bezdomovectví v Praze 2013 – 2020 ze Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na území HMP pro období 2019-2021, který lépe reflektuje reálné potřeby 
území. Výpočet původní cílové hodnoty indikátoru nemohl reflektovat současné znalosti o 
struktuře zázemí uvažovaných sociálních služeb, ani předvídat vývoj cen stavebních prací. 

Výše nové hodnoty indikátoru byla stanovena za základě aktuálního čerpání (11 
zasmluvněných zázemí) a predikce čerpání poslední výzvy. V poslední výzvě bude na 
sociální služby vyčleněno cca 78 000 000 Kč, lze tedy předpokládat, že při dosavadním 
trendu bude podpořeno cca 7 zázemí (78/10,87). Dle dosavadních zkušeností ŘO bude 
zhruba polovina (cca 3 ze 7) podpořených zázemí nová. ŘO zvažoval pro poslední výzvu 
také možnost omezení rozpočtu jednoho projektu na max. 2,8 mil., jak bylo původně při 
nastavování cílových hodnot zamýšleno, čímž by teoreticky mohlo dojít k vyššímu plnění 
indikátoru. Ve skutečnosti by ovšem toto opatření vedlo pouze ke snížení zájmu ze strany 
žadatelů a výzva by pravděpodobně zůstala nenaplněna. Z tohoto důvodu a s ohledem na 
finanční prostředky, které ve SC 3.1 zbývají (78 mil. Kč), je navrhována cílová hodnota ve 
výši 14 (11+3). 

o 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

ŘO v rámci indikátoru 5 53 01 navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 2023 ze 
137 podpořených bytů pro sociální bydlení na 29 bytových jednotek.  

Výpočet původní cílové hodnoty indikátoru vycházel z nesprávných předpokladů, nemohl 
reflektovat současné znalosti o potřebnosti služby, ale vycházel z údajů roku 2015 nebo 
starších. Důvodem pro snížení indikátoru je nižší zájem o dotace na sociální bydlení z OP 
PPR, který má několik legislativních příčin, které ŘO nemohl ovlivnit: 

1. neexistence zákona o sociálním bydlení, 

2. neumožnění nákupu a výstavby bytů, 

3. zákaz segregace, 

4. mírnější podmínky v prvních výzvách pro poskytnutí podpory z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení, než z OP PPR (v současné době již Fond rozvoje dostupného 
bydlení podmínky zpřísnil). 

Dalším důvodem pro snížení indikátoru je také nárůst cen stavebních prací a materiálu od 
roku 2014. Původně se předpokládala cena jedné rekonstrukce 0,5 mil. Kč, ve skutečnosti 
jsou průměrné náklady na 1 byt 1 615 000 Kč. ŘO dále mylně předpokládal, že bude 
podpořena rekonstrukce cca 50 již existujících sociálních bytů, nicméně všechny doposud 
podpořené byty nebyly předešle využívány k sociálnímu bydlení a proto náklady na 
rekonstrukci byly vyšší, než by byly pouze v případě rozvoje již existujícího sociálního bytu. 

ŘO plánuje ještě jednu výzvu v roce 2020. Vzhledem k nižší absorpční kapacitě (z důvodu 
legislativních překážek) ŘO předpokládá, že cílová hodnota indikátoru bude součtem tří 
vyhlášených výzev (celkem 22 bytů) a predikce poslední plánované výzvy. Plánovaná 
výzva by měla dle předpokladu ŘO být průměrem doposud třech vyhlášených výzev (22 
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bytů/6 projektů=3,6 bytů/projekt a zároveň 6 projektů/3 výzvy tj. 2 projekty/výzva). Je tak 
navrhováno snížení cílové hodnoty na 29 (3,6*2=7; 7+22=29). 

o 5 53 05 Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení 

ŘO v rámci indikátoru 5 53 05 navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 2023 z 
86 nových bytů pro sociální bydlení na 29 jednotek. 

Výpočet původní cílové hodnoty indikátoru vycházel z nesprávných předpokladů, nemohl 
reflektovat současné znalosti o potřebnosti služby, ale vycházel z údajů roku 2015 nebo 
starších. Důvodem pro snížení indikátoru je nižší zájem o dotace na sociální bydlení z OP 
PPR, který má několik legislativních příčin, které ŘO nemohl ovlivnit: 

1. neexistence zákona o sociálním bydlení, 

2. neumožnění nákupu a výstavby bytů, 

3. zákaz segregace, 

4. mírnější podmínky v prvních výzvách pro poskytnutí podpory z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení, než z OP PPR (v současné době již Fond rozvoje dostupného 
bydlení podmínky zpřísnil). 

Výše nové cílové hodnoty indikátoru 5 53 05 byla stanovena na základě aktuálního čerpání 
a predikce čerpání v poslední chystané výzvě. V rámci třech doposud vyhlášených výzev 
bylo podpořeno celkem 6 projektů na sociální bydlení, v nichž bylo podpořeno 22 bytů. 
Průměrné náklady na 1 byt byly 1 615 000 Kč (vyšší náklady na projekty jsou způsobené 
nárůstem cen a mezd v oblasti stavebních prací). Všechny doposud podpořené byty nebyly 
předešle využívány k sociálnímu bydlení, a proto je možné je považovat za nové bytové 
jednotky pro sociální bydlení. ŘO očekává stejný trend i pro poslední výzvu. Z tohoto 
důvodu je navrhovaná cílová hodnota indikátoru 5 53 05 stejná jako navrhovaná cílová 
hodnota indikátoru 5 53 01, tj. 29 bytů. Výsledná hodnota je součtem tří vyhlášených výzev 
(celkem 22 bytů) a predikce poslední plánované výzvy, které by měla být dle předpokladu 
ŘO průměrem předešlých tří výzev (22 bytů/6 projektů=3,6 bytů/projekt a zároveň 6 
projektů/3 výzvy tj. 2 projekty/výzva). Je tak navrhováno snížení cílové hodnoty na 29 
(3,6*2=7; 7+22=29). 

o 5 52 01 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit 

ŘO v rámci indikátoru 5 52 01 navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 2023 ze 
42 zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit na 24 zařízení. 

Při stanovování cílové hodnoty indikátoru nebylo možné vycházet ze zkušeností z 
předchozího programového období v hl. m. Praze, ani ze statistických dat,  protože 
komunitní centra nebyla v té době zavedeným typem instituce, který by byl statisticky 
sledován. Z tohoto důvodu vycházel ŘO z mylného předpokladu, že komunitní centra by 
měla mít rovnoměrné zastoupení v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy. Při 
stanovování cílové hodnoty indikátoru řídící orgán vycházel ze špatných předpokladů: 

1. Předpokládalo se, že bude větší zájem o rozvoj komunitních center. 

2. Předpokládala se průměrná cena projektu ve výši 3,7 mil. Kč, nicméně ceny jsou v 
průměru 3x vyšší (průměr 11 mil. Kč na projekt). Důvodem je nárůst cen stavebních 
prací a materiálu od roku 2014, který nemohl být ŘO předvídán ani ovlivněn. 

Výše nové cílové hodnoty indikátoru 5 52 01 byla stanovena na základě aktuálního čerpání 
a predikce čerpání v poslední chystané výzvě, kde je alokováno cca 76 mil. Kč na aktivity 
komunitních center. Ve výzvě je omezen rozpočet na 10 mil. Kč za 1 projekt. V poslední 
výzvě by tak mohlo být při maximálním rozpočtu podpořeno ještě cca 7 zařízení (76/10=7). 
Vzhledem k výše uvedeným důvodům navrhuje ŘO snížení indikátoru 5 52 01 na 24 
zařízení (17 zasmluvněných + 7 predikce poslední výzvy). 

 

V kapitole 2.3.4.5. Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 80) navrhuje ŘO snížení 
cílových hodnot následujícího výsledkového indikátoru v rámci specifického cíle 3.2 Posílená 
infrastruktura pro sociální podnikání (dále jen „SC 3.2“): 
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o CO01 Počet podniků pobírajících podporu 

ŘO v rámci indikátoru C001 (1 00 00) navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 
2023 z 30 podniků pobírajících podporu na 22 podniků. 

Důvodem snížení indikátoru je to, že při stanovování cílové hodnoty vycházel ŘO ze 
špatného předpokladu, že bude větší zájem o projekty ze strany již existujících sociálních 
podniků a chráněných pracovišť, u nichž je ve SC 3.2 podporován jejich rozvoj. Dle 
původních propočtů se počítalo s tím, že vznik nového sociálního podniku bude stát 3–4 
mil. Kč a rozvoj stávajícího soc. podniku bude stát 0,5 – 1 mil. Kč. Skutečné ceny se 
pohybují 1,99 mil. Kč/projekt za rozvoj podniku a 3,23 mil. Kč/projekt na nový podnik. Z 
konzultací s žadateli a z předložených žádostí o podporu však vyplývá, že zájem o rozvoj 
je malý (pouze dva schválené projekty), podávány a schváleny (celkem 20) byly především 
finančně náročnější projekty zaměřené na vznik nových sociálních podniků, u nichž celkové 
způsobilé výdaje přesahují 3 mil. Kč. Dle zpětné vazby od žadatelů se z důvodu 
administrativních nákladů, složitosti přípravy projektů a požadavků na udržitelnost nevyplatí 
žádat o nižší dotace. 

Nová výše cílové hodnoty indikátoru 1 00 00 je stanovena na základě aktuálního čerpání 
uzavřených smluv. V současné době je podpořeno celkem 22 podniků. Další výzva již není 
plánována. 

 

V kapitole 2.3.6.5. Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 85) navrhuje ŘO snížení 
cílových hodnot následujícího výsledkového indikátoru v rámci specifického cíle 3.3 Posílení aktivity 
pro integraci, komunitní služby a prevenci (dále jen „SC 3.3“): 
 

o 6 00 00 Celkový počet účastníků 

ŘO v rámci indikátoru 6 00 00 navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 2023 z 
26 500 účastníků na 12 344 osob. 

Důvodem snížení je špatné nastavení původní výše indikátoru, jehož výpočet se mylně 
opíral o zkušenosti z předchozího programového období OPPA, kdy bylo za 645 mil. Kč 
podpořeno cca 25 500 znevýhodněných osob. Výpočet vycházel z očekávané alokace pro 
SC 3.3 a z nedostatku relevantních dat. Z projektů, které byly dosud v rámci SC 3.3 
podpořeny, vyplývá, že vzhledem k odlišnému zaměření aktivit komunitního charakteru 
získávají v projektech podporu kromě znevýhodněných osob také ostatní obyvatelé 
místních komunit, kteří jsou do aktivit komunitních center zapojení (na rozdíl od aktivit 
projektů OPPA). To je pro sociální začleňování znevýhodněných osob žádoucí, avšak 
ostatní obyvatelé místních komunit nejsou považováni za cílovou skupinu a nemohou být 
do indikátoru započítáni. Při nastavování programu tak bylo mylně předpokládáno, že 
všichni, kdo budou do projektů zapojeni, budou zároveň započítáni do indikátoru. 

Dalším faktorem, s nímž ŘO při stanovování cílové hodnoty nemohl počítat, byla bagatelní 
podpora. V době stanovování cílové hodnoty nebylo ještě jasné, jak bude nastaven limit pro 
bagatelní podporu. Řada podpořených osob není do indikátoru vůbec započítána, protože 
nepřekročí bagatelní podporu. ŘO rovněž nemohl počítat s tím, že do indikátoru nebudou 
nakonec zahrnovány nezletilé osoby, které však tvoří také část znevýhodněných osob, na 
něž se komunitní centra zaměřují. 

Nová výše cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 byla vypočtena na základě aktuálního čerpání 
a predikce čerpání poslední plánované výzvy. V současné době je zasmluvněno 9 744 
osob. Do konce programového období bude vyhlášena ještě 1 výzva za cca 125 mil. Kč. 
Doposud bylo podpořeno v průměru 99 osob v 1 komunitním centru, přičemž náklady na 
jedno komunitní centrum v průměru činí 4,6 mil. Kč. Z výše uvedených propočtů vyplývá, 
že přírůstek indikátoru v poslední výzvě je očekáván cca o 2 600 osob (125 mil. Kč/4,6 mil. 
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Kč = 27 KC, 27*99 osob= cca 2 600 osob). Nová cílová hodnota indikátoru je tedy 
navrhována ve výši 12 344 osob (9 744+2 600). 

 

Všechny výše uvedené změny jsou promítnuty do kapitol 2.3.2.5 (tabulka č. 34), 2.3.4.5 (tabulka č. 

36) a 2.3.6.5 (tabulka č. 38) Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto 

zdůvodnění. 

• Úprava Výkonnostního rámce prioritní osy 3 v návaznosti na snížení cílových hodnot 
vybraných indikátorů 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod v) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na snížení cílových hodnot vybraných výstupových indikátorů byly v  kapitole 2.3.10 
Výkonnostní rámec sníženy cílové hodnoty relevantních milníků, a to následovně: 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu 5 54 01 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě a na finanční prostředky, které ve SC 3.1 zbývají, přistoupil ŘO k revizi 
cílové hodnoty milníku z původní hodnoty 112 na hodnotu 31 zázemí. 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu 5 52 01 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě a na finanční prostředky, které ve SC 3.1 zbývají, přistoupil ŘO k revizi 
cílové hodnoty milníku z původní hodnoty 42 na hodnotu 24 zařízení. 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu CO01 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě a na fakt, že není plánována další výzva, přistoupil ŘO k revizi cílové 
hodnoty milníku z původní hodnoty 30 na hodnotu 22 podniků. 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu 6 00 00 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě přikročil ŘO k revizi cílové hodnoty milníku z původní hodnoty 26 500 na 
hodnotu 12 344 osob. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.3.10 Výkonnostní rámec (str. 87-88, tabulka č. 39) 
Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní údaje v tabulce 
zůstávají beze změny. 

 

• Úprava specifických programových Indikátorů výsledků podle SC 3.1 (pro EFRR)  

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.3.1 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1 a očekávané výsledky (strana 71) 
navrhuje ŘO snížení cílové hodnoty následujícího výsledkového indikátoru v rámci specifického cíle 
3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci (dále jen „SC 3.1“): 
 

o 5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

ŘO v rámci indikátoru 5 53 20 navrhuje snížit plánovanou cílovou hodnotu pro rok 2023 z 
391 osob využívajících sociální bydlení na 281 osob/lůžek. 

Výpočet původní cílové hodnoty indikátoru vycházel z nesprávných předpokladů. Nemohl 
reflektovat současné znalosti o potřebnosti služby, ale vycházel z údajů roku 2015 nebo 
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starších. Důvodem pro snížení indikátoru je nižší zájem o dotace na sociální bydlení z OP 
PPR, který má několik legislativních příčin, které ŘO nemohl ovlivnit: 

1. neexistence zákona o sociálním bydlení, 

2. neumožnění nákupu a výstavby bytů, 

3. zákaz segregace, 

4. mírnější podmínky v prvních výzvách pro poskytnutí podpory z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení, než z OP PPR (v současné době již Fond rozvoje dostupného 
bydlení podmínky zpřísnil). 

Původně se předpokládala cena jedné rekonstrukce 0,5 mil. Kč, ve skutečnosti jsou 
průměrné náklady na 1 byt 1 615 000 Kč. 

Výše nové cílové hodnoty indikátoru 5 53 20 byla stanovena na základě aktuálního čerpání 
a odhadu čerpání v poslední chystané výzvě. Výchozí hodnota byla 210. V rámci třech 
doposud vyhlášených výzev bylo podpořeno celkem 6 projektů na sociální bydlení, v rámci 
kterých bylo podpořeno 22 bytů. Průměrné náklady na 1 byt byly 1 615 000 Kč. Průměrná 
kapacita dle počtu podpořených bytů je 2,63 osob/byt (celkem podpořeno 58 osob/22 bytů 
= 2,63 osob/byt). Výsledná hodnota je součtem výchozí hodnoty (210), tří vyhlášených 
výzev (celkem 58 osob) a predikce poslední plánované výzvy, která by vzhledem k nižší 
absorpční kapacitě měla být dle předpokladu ŘO průměrem předešlých tří výzev (3 výzvy 
= 22 bytů, tzn. 1 výzva = cca 7 bytů tj. 7*2,63=18 osob). Pokud by obsazenost bytů v 
poslední výzvě byla 70 %, pak je to 13 osob/lůžek (18-30%=13).  

V souladu s navrhovaným nastavením indikátorů 5 53 05 a 5 53 01 a navrhuje ŘO snížení 
cílové hodnoty indikátoru 5 53 20 na 281 (210 výchozí hodnota+58 zasmluvněných+13 
predikce poslední výzvy=281). 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.3.1 (str. 71, tabulka č. 33) Programového dokumentu OP 

PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory zůstávají beze změny. 

 

ZMĚNY V PRIORITNÍ OSE 4 
• Úprava vybraných Indikátorů výstupů podle investiční priority PO4 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.4.2.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 97) navrhuje ŘO navýšení 
cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického cíle 4.1 Navýšení 
kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování 
péče o děti do 3 let  (dále jen „SC 4.1“): 
 

o 5 01 01 Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 01 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty po rok 2023 z 
3 nových zařízení pro péči o děti do 3 let na 13 zařízení. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Vzhledem k 
dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo tak k podpoře více projektů 
a v současné době je hodnota indikátoru přeplňována. S ohledem na velký zájem ze strany 
cílové skupiny, bude navíc po převodu výkonností rezervy z PO1 a PO2 v roce 2020 
vyhlášena ještě jedna výzva. 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází: 

1. z již zrealizovaných projektů (8 finalizovaných projektů s 9 zařízeními z 3 výzev).  

2. z predikce čerpání poslední výzvy v roce 2020. ŘO předpokládá, že dojde k 
podpoře 5 projektů, které podpoří vznik 5 nových zařízení. Tato hodnota je 



 
 
 

12 
 

ponížena o 15% vzhledem ke zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace 
(5-15%=4). 

Po sečtení výše uvedených předpokládaných hodnot (9+4) vychází navrhovaná cílová 
hodnota 13. 

o 5 01 00 Počet podpořených zařízení pro péči o děti předškolního věku 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 00 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 
ze 12 podpořených zařízení péče o děti předškolního věku na 20.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Vzhledem k 
dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo tak k podpoře více projektů 
a v současné době je hodnota indikátoru přeplňována. S ohledem na velký zájem ze strany 
cílové skupiny, bude navíc po převodu výkonností rezervy z PO1 a PO2 v roce 2020 
vyhlášena ještě jedna výzva. 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází: 

1. z již zrealizovaných (15 finalizovaných projektů s 16 zařízeními z 3 výzev) 

2. z predikce čerpání poslední výzvy v roce 2020. ŘO předpokládá, že dojde k 
podpoře 5 projektů, v nichž bude podpořeno 5 zařízení. Tato hodnota je ponížena 
o 15% vzhledem ke zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace (5-
15%=4). 

Po sečtení výše uvedených předpokládaných hodnot (16+4) vychází navrhovaná cílová 
hodnota 20. 

o 5 02 11 Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a 
výcviková zařízení 

ŘO v rámci indikátoru 5 02 11 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
39 239 osob využívajících nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková 
zařízení na 81 583 osob.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Zároveň nebylo 
počítáno s tím, že se hodnoty budou plnit i v období udržitelnosti. Vzhledem k dostatečné 
absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo k podpoře více projektů a v současné 
době je hodnota indikátoru přeplňována (i díky plnění v udržitelnosti).  

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv 
(101 979 osob), která je ponížena o 20 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s předchozím 
naplňováním zasmluvněných cílů (101 979-20%=81 583). 

o 5 16 15 Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná 
vzdělávací, školicí a výcviková zařízení 

ŘO v rámci indikátoru 5 16 15 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
1 120 dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, 
školicí a výcviková zařízení na 7 099 dětí, žáků a studentů.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Zároveň nebylo 
počítáno s tím, že se hodnoty budou plnit i v období udržitelnosti. Vzhledem k dostatečné 
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absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo tak k podpoře více projektů a v 
současné době je hodnota indikátoru přeplňována (i díky plnění v udržitelnosti). 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv 
(8 874 dětí, žáků a studentů), která je ponížena o 20 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (8 874-20%=7 099). 

o CO35 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

ŘO v rámci indikátoru CO35 (5 00 01) navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 
2023 z 5 938 osob podporovaných v zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení na 10 
565 osob.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Vzhledem k 
dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo tak k podpoře více projektů 
a v současné době je hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv 
(13 206 osob), která je ponížena o 20 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s předchozím 
naplňováním zasmluvněných cílů (13 206-20%=10 565). 

o 5 01 15 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 15 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
280 osob využívající zařízení péče o děti do 3 let na 611 osob.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu a nebyl 
dostatečně ambiciózní. Cena projektů je nižší, než se předpokládalo. Zároveň nebylo 
počítáno s tím, že se hodnoty budou plnit i v období udržitelnosti. Vzhledem k dostatečné 
absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů došlo tak k podpoře více projektů a v 
současné době je hodnota indikátoru přeplňována (i díky plnění v udržitelnosti). 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv 
(764 osob), která je ponížena o 20 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s předchozím 
naplňováním zasmluvněných cílů (764-20%=611). 

 

V kapitole 2.4.4.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 103) navrhuje ŘO navýšení 
cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického cíle 4.2 Zvýšení kvality 
vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti (dále jen „SC 4.2“): 
 

o 5 21 00 Počet podpořených produktů 

ŘO v rámci indikátoru 5 21 00 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 ze 160 
podpořených produktů na 364 produktů. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán vycházel z mylného předpokladu, který 
nebyl dostatečně ambiciózní. Očekávalo se, že organizace budou vytvářet v průměru méně 
produktu, než tomu ve skutečnosti je. V současné době je tak hodnota indikátoru 
přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota je odvozena: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 10 % vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (323-10%=291).  

2. z predikce čerpání vycházejícího z výzev č. 51 a 52, kde v době zpracování 
podkladu pro revizi probíhá věcné hodnocení. Ve výzvě č. 51 ŘO předpokládá 80% 
úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
odstupováním projektů od realizace tj. 38 produktů. Ve výzvě č. 52 ŘO předpokládá 
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80% úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
odstupováním projektů od realizace tj. 5 produktů.  

3. z predikce čerpání u plánované výzvy. V roce 2020 bude vyhlášena ještě jedna 
výzva, kde ŘO předpokládá 60% úspěšnost tj. 30 produktů.  

Po sečtení výše uvedených hodnot (291+38+5+30) vychází navrhovaná cílová hodnota na 
364 produktů. 

o 5 22 00 Počet vzdělávacích zařízení, které využívají nové produkty 

ŘO v rámci indikátoru 5 22 00 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 z 268 
vzdělávacích zařízení, která využívají nové produkty na 785 zařízení. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní. Očekávalo 
se, že produkty bude využívat méně zařízení, než tomu je ve skutečnosti. V současné době 
je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota je odvozena: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 10 % vzh ledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (797-10%=717).  

2. z predikce čerpání vycházejícího z výzvy č. 51. V této výzvě ŘO předpokládá 80% 
úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
odstupováním projektů od realizace – tj. 38 zařízení. 

3. Z predikce čerpání u plánovaných výzev. V roce 2020 bude vyhlášena ještě jedna 
výzva, kde ŘO předpokládá 60% úspěšnost tj. 30 zařízení.  

Po sečtení výše uvedených hodnot (717+38+30) vychází navrhovaná cílová hodnota na 
785 zařízení. 

o 5 16 14 Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP 

ŘO v rámci indikátoru 5 16 14 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 z 3 000 
podpořených dětí, žáků a studentů se SVP na 6 241. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní. Při 
nastavování původní cílové hodnoty ŘO nepočítal s tak vysokým zapojením žáků se SVP 
do realizovaných projektů. V současné době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota je odvozena z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv 
(7 342 dětí, žáků a studentů), která je ponížena 15 % vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (7342-15%=6 241). 

 
V kapitole 2.4.6.5 Indikátory výstupů podle investiční priority (strana 108) navrhuje ŘO navýšení 
cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického cíle 4.3 Zvýšení 
dostupnosti zařízení péče o děti (dále jen „SC 4.3“): 
 

o CO35 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

ŘO v rámci indikátoru CO 35 (5 00 01) navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 z 200 
osob podporovaných v zařízení péče o děti nebo vzdělávacím zařízení na 873 osob. 

Důvodem navrhované úpravy je mylný předpoklad při nastavování původní hodnoty 
indikátoru týkající se ceny jednoho zařízení. Při stanovování výše cílové hodnoty indikátoru 
bylo počítáno s hodnotou 6 mil. Kč/zařízení. Vzhledem k tomu, že většina projektů 
nečerpala celou tuto částku, k dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů 
mohlo dojít k podpoře více projektů/zařízení, než bylo původně předpokládáno. V současné 
době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota vychází: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 10% vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (686-10%=617). 

2. ze zásobníkových projektů ve výzvě č. 42. ZHMP bude v roce 2020 projednávat 
schválení 15 projektů se závazkem 284 osob. Tato hodnota je ponížena o 10% 
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vzhledem k tomu, že se jedná o zásobníkové projekty, u kterých je riziko, že 
žadatelé ztratí zájem o realizaci (284-10%=256).  

Po sečtení výše uvedených hodnot (617+256) vychází navrhovaná cílová hodnota na 873. 

o 5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 00 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 z 20 
podpořených zařízení péče o děti předškolního věku na 50 zařízení. 

Důvodem navrhované úpravy je mylný předpoklad při nastavování původní hodnoty 
indikátoru týkající se ceny jednoho zařízení. Při stanovování výše cílové hodnoty indikátoru 
bylo počítáno s hodnotou 6 mil. Kč/zařízení. Vzhledem k tomu, že většina projektů 
nečerpala celou tuto částku, k dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů 
mohlo dojít k podpoře více projektů/zařízení, než bylo původně předpokládáno. V současné 
době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota vychází: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 10 % vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (40-10%= 36 
zařízení).  

2. ze zásobníkových projektů ve výzvě č. 42. ZHMP bude v roce 2020 projednávat 
schválení 15 projektů se závazkem 15 zařízení. Tato hodnota je ponížena o 10% 
vzhledem k tomu, že se jedná o zásobníkové projekty, u kterých je riziko, že 
žadatelé ztratí zájem o realizaci (15-10%=14) 

Po sečtení výše uvedených hodnot (36+14) vychází navrhovaná cílová hodnota na 50 
zařízení. 

o 5 01 15 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 15 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 z 247 osob 
využívajících zařízení péče o děti do 3 let na 1 453 osob. 

Důvodem navrhované úpravy je mylný předpoklad při nastavování původní hodnoty 
indikátoru týkající se ceny jednoho zařízení. Při stanovování výše cílové hodnoty indikátoru 
bylo počítáno s hodnotou 6 mil. Kč/zařízení. Vzhledem k tomu, že většina projektů 
nečerpala celou tuto částku, k dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů 
mohlo dojít k podpoře více projektů/zařízení, než bylo původně předpokládáno. V současné 
době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná hodnota vychází: 

1. z finančně uzavřených projektů z výzvy č. 3 (331 osob) 

2. z aktuální cílové hodnoty uzavřených smluv, která je ponížena o 10% vzhledem ke 
zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (823-10%=741)  

3. ze zásobníkových projektů ve výzvě č. 42. ZHMP bude v roce 2020 projednávat 
schválení 15 projektů se závazkem 423 osob. Tato hodnota je ponížena o 10 % 
vzhledem k tomu, že se jedná o zásobníkové projekty, u kterých je riziko, že 
žadatelé ztratí zájem o realizaci – tj. 381 osob).  

Po sečtení hodnot (331+741+381) vychází navrhovaná cílová hodnota na 1 453. 

 

Výše uvedené je promítnuto do kapitol 2.4.2.5. (tabulka č. 46), 2.4.4.5 (tabulka č. 48), 2.4.6.5. 

(tabulka č. 50) Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní 

indikátory zůstávají beze změny. 

• Úprava Výkonnostního rámce prioritní osy 4 v návaznosti na snížení cílových hodnot 
vybraných indikátorů 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod v) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 
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V návaznosti na zvýšení cílových hodnot vybraných výstupových indikátorů byla v kapitole 2.4.8 
Výkonnostní rámec (str. 109) zvýšena cílová hodnota relevantního milníku, a to následovně: 

o Cílová hodnota milníku (2023): indikátor výstupu CO35 – s ohledem na důvody uvedené 
v předchozím bodě, přistoupil ŘO k revizi cílové hodnoty milníku z původní hodnoty 5 938 na 
hodnotu 10 565 osob. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.4.8 (str. 109, tabulka č. 51) Programového dokumentu 

OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory zůstávají beze změny. 

• Úprava specifických programových Indikátorů výsledků podle SC 4.1. (pro EFRR)  

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.4.1 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1 a očekávané výsledky (strana 93) 
navrhuje ŘO úpravu cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického 
cíle 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení 
pro poskytování péče o děti do 3 let (dále jen „SC 4.1“): 
 

o 5 01 10 Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 10 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 
ze 740 osob využívajících zařízení péče o děti v předškolním věku na 1 669 osob.  

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní. Cena 
projektů je nižší, než se předpokládalo. Vzhledem k dostatečné absorpční kapacitě a zájmu 
ze strany žadatelů došlo k podpoře více projektů a v současné době je hodnota indikátoru 
přeplňována. S ohledem na velký zájem ze strany cílové skupiny, bude navíc po převodu 
výkonností rezervy z PO1 a PO2 v roce 2020 vyhlášena ještě jedna výzva. 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru vychází: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 15% vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (1 504-15%=1 
278). 

2. z predikce čerpání poslední výzvy v roce 2020. ŘO předpokládá, že dojde k 
podpoře 5 projektů se 460 podpořenými osobami. Tato hodnota je ponížena o 15% 
vzhledem ke zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace (460-15%=391). 

Po sečtení výše uvedených předpokládaných hodnot (1 278+391) vychází navrhovaná 
cílová hodnota 1 669. 

o 5 00 10 Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti 

ŘO v rámci indikátoru 5 00 10 navrhuje snížení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 z 
12% podílu tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení na 5%. 

Původní nastavení indikátoru vycházelo z nesprávných předpokladů. Přesný způsob 
výpočtu tohoto indikátoru nebyl v době nastavování cílové hodnoty znám. K jeho nastavení 
došlo až v průběhu realizace. Důvodem pro úpravu indikátoru je také fakt, že ŘO 
předpokládal větší podporu systémových opatření na straně státu. Jednou z velkých bariér 
umisťování dětí do tří let do zařízení péče o děti je nedostatek zkrácených úvazků, který 
znemožňuje rodičům těchto dětí návrat do zaměstnání. O umisťování dětí do tří let do 
zařízení péče o děti je tak menší zájem, který je ještě podpořen tím, jak je nastaven systém 
čerpání rodičovské dovolené. ŘO má jen velmi omezené možnosti ovlivnit vývoj tohoto 
indikátoru. Přestože oproti předpokladu v době nastavování cílových hodnot indikátorů 
přeplňuje ŘO indikátor sledující počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let (5 01 
15), na podíl těchto dětí umístěných v zařízení péče o děti (5 00 10) to nemá viditelný dopad. 

Nově navrhovaná hodnota indikátoru (5%) vychází z kvalifikovaného odhadu dodavatele, 
který pro ŘO hodnotu indikátoru měří. Tento odhad je založen na předpokladu, že bude 
pokračovat současný trend, a je vypočítán z projekce počtu dětí ve věku 0-2 let v Praze dle 
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dat Českého statistického úřadu a z předpokladu, že počet míst v zařízeních poroste 
stejným tempem jako dosud. 

 
Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.4.1 (str. 93, tabulka č. 45) Programového dokumentu OP 

PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní data v tabulce zůstávají beze změny. 

• Úprava společných a programových Indikátorů výsledků podle SC 4.2 (pro ESF)  

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.4.3 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 2 a očekávané výsledky (strana 99) 
navrhuje ŘO zvýšení cílových hodnot následujících výsledkových indikátorů v rámci specifického 
cíle 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti (dále 
jen „SC 4.2“): 
 

o 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky 
a dovednosti 

ŘO v rámci indikátoru 5 25 10 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty po rok 2023 ze 
4 763 pracovníků ve vzdělávání, kteří uplatňují nově získané poznatky a dovednosti na 8 
353 pracovníků. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní. Při 
stanovování výše cílové hodnoty indikátoru nebylo počítáno s použitím jednotkových 
nákladů. Díky jejich zavedení, dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů 
bylo přijato více malých projektů a jako důsledek bylo podpořeno více osob. V současné 
době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota je odvozena: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 15% vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (6 427-15%=5 
463).  

2. z predikce čerpání vycházejícího z výzev č. 51 a 52., kde v době zpracování 
podkladu pro revizi probíhá věcné hodnocení. Ve výzvě č. 51 ŘO předpokládá 80% 
úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke zkušenosti ŘO s 
odstupováním projektů od realizace – tj. celkem 1 080 pracovníků. Ve výzvě č. 52 
ŘO předpokládá 80% úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke 
zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace – tj. 370 pracovníků.  

3. z predikce čerpání u plánovaných výzev. V roce 2020 bude ukončen příjem žádostí 
u výzvy č. 54 a bude vyhlášena ještě jedna další výzva. Zde ŘO předpokládá 60% 
úspěšnost – tj. 1440 pracovníků.  

Po sečtení výše uvedených hodnot (5 463+1 080+370+1 440) vychází navrhovaná cílová 
hodnota na 8 353 pracovníků. 

o 5 10 15 Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost 

ŘO v rámci indikátoru 5 10 15 navrhuje navýšení plánované cílové hodnoty pro rok 2023 
ze 150 organizací, v nichž se zvýšila proinkluzivnost na 1 236 organizací. 

Důvodem navrhované úpravy je, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní. Při 
stanovování původní výše cílové hodnoty indikátoru nebylo počítáno s použitím 
jednotkových nákladů. Díky jejich zavedení, dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze 
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strany žadatelů bylo přijato více malých projektů a jako důsledek toho bylo podpořeno více 
organizací. V současné době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná cílová hodnota pro rok 2023 je odvozena: 

1. z aktuální cílové hodnoty z uzavřených smluv, která je ponížena o 10% vzhledem 
ke zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (1 139-10%=1 
025).  

2. z predikce čerpání vycházející z výzev č. 51 a 52, kde v době zpracovávání 
podkladu pro revizi probíhá věcné hodnocení žádostí. Ve výzvě č. 51 ŘO 
předpokládá 80% úspěšnost projektů, která je ponížena o 10% vzhledem ke 
zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace tj. celkem 38 projektů; 
průměrně projekt podpoří 2 organizace tj. 2*38=76 organizací. Ve výzvě č. 52 ŘO 
předpokládá 80% úspěšnost projektů a počítá s 10% ponížením vzhledem ke 
zkušenosti ŘO s odstupováním projektů od realizace – tj. 5 organizací.  

3. z predikce čerpání u plánovaných výzev. V roce 2020 bude ukončen příjem žádostí 
u výzvy č. 54 a bude vyhlášena ještě jedna další výzva. Zde ŘO předpokládá 60% 
úspěšnost projektů – cca 130 organizací. 

Po sečtení výše uvedených předpokládaných hodnot (1 025+76+5+130) vychází 
navrhovaná cílová hodnota 1 236. 

 
Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.4.3 (str. 99, tabulka č. 47) Programového dokumentu OP 

PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

• Úprava společných a programových Indikátorů výsledků podle SC 4.3 (pro ESF)  

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.4.5 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 3 a očekávané výsledky (strana 105) 
navrhuje ŘO zvýšení cílové hodnoty následujícího výsledkového indikátoru v rámci specifického 
cíle 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti (dále jen „SC 4.3“): 
 

o 5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti před-školního věku 

ŘO v rámci indikátoru 5 01 10 navrhuje zvýšení cílové hodnoty pro rok 2023 ze 451 osob 
využívajících zařízení péče o děti předškolního věku na 1 701 osob. 

Důvodem navrhované úpravy je mylný předpoklad při nastavování původní hodnoty 
indikátoru týkající se ceny jednoho zařízení. Při stanovování výše cílové hodnoty indikátoru 
bylo počítáno s hodnotou 6 mil. Kč/zařízení. Vzhledem k tomu, že většina projektů 
nečerpala celou tuto částku, k dostatečné absorpční kapacitě a zájmu ze strany žadatelů 
mohlo dojít k podpoře více projektů/zařízení, než bylo původně předpokládáno. V současné 
době je tak hodnota indikátoru přeplňována. 

Nově navrhovaná hodnota vychází: 

1. z finančně uzavřených projektů z výzvy č. 3 (419 osob) 

2. z aktuální cílové hodnoty uzavřených smluv, která je ponížena o 10% vzhledem ke 
zkušenosti ŘO s předchozím naplňováním zasmluvněných cílů (946-10%=851). 

3. ze zásobníkových projektů ve výzvě č. 42. ZHMP bude v roce 2020 projednávat 
schválení 15 projektů se závazkem 479 osob. Tato hodnota je ponížena o 10 % 
vzhledem k tomu, že se jedná o zásobníkové projekty, u kterých je riziko, že 
žadatelé ztratí zájem o realizaci (479-10%=431).  

Po sečtení hodnot (419+851+431) vychází navrhovaná cílová hodnota na 1 701. 
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Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.4.5 (str. 105, tabulka č. 49) Programového dokumentu 

OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

ZMĚNY V PRIORITNÍ OSE 5 
• Úprava vybraných Indikátorů výstupů podle Prioritní osy 5 

Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno c) bod iv) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.5.2.2 Indikátory výstupů, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků 
(podle prioritní osy) (str. 120) navrhuje ŘO snížení cílové hodnoty následujícího výstupového 
indikátoru v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc: 
 

o 6 00 00 Celkový počet účastníků 

ŘO v rámci indikátoru 6 00 00 navrhuje snížení cílové hodnoty pro rok 2023 z 5 700 osob 
na hodnotu 3 400.  

Důvodem snížení je mylný předpoklad, z kterého ŘO vycházel v době, kdy se indikátor 
nastavoval, a který nemohl být při nastavování předvídán. Vycházelo se z předchozího 
programového období, kdy se podpořená osoba započítávala do hodnoty indikátoru 
opakovaně dle počtu poskytnutých podpor (např. školení). V současném programovém 
období se však každá podpořená osoba započítává pouze jednou bez ohledu na počet 
podpor, které obdržela. Z tohoto důvodu vznikl nepřiměřeně nadhodnocený odhad cílové 
hodnoty. 

Nově navrhovaná cílová hodnota byla stanovena kvalifikovaným odhadem s ohledem na 
cílové skupiny (zaměstnanci ŘO, hodnotitelé a členové pracovních skupin a monitorovacího 
výboru; žadatelé, příjemci a široká veřejnost) a na fázi implementace programu. Většina 
osob (zaměstnanci ŘO, hodnotitelé, členové pracovních skupin, monitorovacího výboru, 
žadatelé a příjemci) již jednu podporu získala, není tak možné je znovu započítat a 
předpokládat lineární růst indikátoru. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.5.2.2 (str. 120, tabulka č. 59) Programového dokumentu 

OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. Ostatní indikátory zůstávají beze změny. 

 

 

Zpracoval: odbor FON MHMP 

Stav k 24. 01. 2020 

 

Přílohy: 

1) Programový dokument OP PPR ve změnové verzi 

2) Programový dokument OP PPR v čisté verzi 

3) Agregační mapa OP PPR 

 


