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editorial
Dozvíte se, co se nám dosud v současném programovém období
podařilo, na co jsme pyšní, o co se snažíme a jaké si klademe cíle,

Vážení kolegové,

ale i to, co nás trápí a co naši práci ztěžuje.

milí čtenáři,

Uniknout by vám neměly ani články věnované projektům podaným
do čtyř výzev, které v lednu a únoru schválili pražští zastupitelé.
Lednovou várku představují projekty, jejichž cílem je umožnit
převést do praxe vědecké poznatky, únorovou skupinu pak projekty

zima je snad definitivně pryč a naší pozornosti se již dychtivě
dožaduje jaro. Toto období propůjčuje Praze půvab a spanilost,
kterým rok co rok přihlížíme s takovým okouzlením, jako by to bylo
poprvé. Krásu Prahy obdivuje celý svět a naším úkolem je reagovat
na potřeby jejích obyvatel a návštěvníků s pokorou a úctou vůči dílu
našich předků.
I my se snažíme přispět k tomu, aby další generace převzala českou
metropoli krásnou, ale současně také moderní a zdravou. Těší nás,
že vás prostřednictvím našeho čtvrtletníku můžeme seznámit
s hlavními výsledky naší práce za uplynulé období a rovněž se
současným děním ve světě evropských dotací.
V úvodu bulletinu vám přinášíme informace o výzvě k podání
projektů na zvyšování energetické efektivity v objektech
a technických zařízeních pro zajištění provozu městské silniční

sledující pomoc sociálně vyloučeným Pražanům a rodinám s dětmi.

Opomenout byste neměli ani informace o dvou projektech,

dopravy. Hned poté se dočtete, kolik a jakých projektů nyní prochází

Mezi schválenými projekty je řada skutečně zajímavých

do nichž se Praha zapojila v rámci mezinárodní spolupráce.

schvalovacím procesem. Následuje zpráva o auditu, který

a prospěšných záměrů, k jejichž úspěšnému uvedení do života se

Výměna poznatků a zkušeností z dotyčných oblastí nám umožní

budeme snažit přispět i my.

lépe zacílit jednotlivé výzvy a tím připravit lepší podmínky

Budeme rádi, pokud se necháte zlákat naší pozvánkou na oslavu

pro žadatele o dotaci.

Dne Evropy, kterou 4. května ožije Střelecký ostrov. Již tradičního

Přeji vám příjemné prožití jarních dnů.

konstatoval, že náš systém funguje dobře. Další zpráva, o níž se
s vámi velmi rád podělím, popisuje spolupráci, kterou jsme navázali
s organizací Transparency International ČR.
Vaší pozornosti bych chtěl doporučit rozhovor, v němž najdete
mnoho zajímavých informací o tom, jak funguje pražský operační
program a v jaké je nyní kondici.

festivalu můžete i letos využít nejen k rozšíření svých znalostí
o Evropské unii, ale rovněž k tomu, abyste se s celou rodinou

PhDr. Jan Hauser
ředitel odboru evropských fondů MHMP

pobavili.
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aktuality
Nová výzva podpoří úspory energií

Hodnocením procházejí desítky

v městské silniční dopravě

projektů z uzavřených výzev

Audit systému nezjistil žádné vady

Odbor evropských fondů navázal
spolupráci s organizací
Transparency International ČR

Rada hl. m. Prahy schválila 24. ledna v rámci Operačního programu

Celkem osm projektů se uchází o dotaci z OP PPR v rámci výzvy

Plně funkční a bez zjištění – takový je závěr auditu zaměřeného

Praha – pól růstu ČR (OP PPR) vyhlášení výzvy číslo 40 nazvané

číslo 13 nazvané Energetické úspory v městských objektech –

na to, jak je magistrátní odbor evropských fondů coby řídicí orgán

Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické

Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických

pražských operačních programů připraven na závěrečnou fázi

efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění

zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Žadatelem

operačních programů z předchozího programového období

provozu městské silniční dopravy.

je ve všech případech Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ten by v rámci

Evropské unie.

Výzva se týká Specifického cíle 2.1 Energetické úspory v městských

šesti projektů chtěl zmodernizovat pohyblivé schody ve stanicích

V období let 2007 až 2013 Praha realizovala dva operační

objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů

metra Palmovka, Skalka, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky

programy, a to Operační program Praha – Konkurenceschopnost

energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů

a Anděl. Evropské peníze by měly zajistit také modernizaci osvětlení

a Operační program Praha – Adaptabilita. Oba programy nyní čeká

řízení.

ve stanici metra Dejvická a modernizaci větrání a vytápění ve stanici

závěrečná fáze uzavírání. Cílem auditu bylo ověřit, zda jejich řídicí

V kontextu této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené

Háje.

a kontrolní systém funguje účinně a zda je jisté, že důležité finální

na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických

Na výzvu je vyčleněno 500 milionů korun, termín pro podání žádosti

aktivity programů zajistí dobře.

zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy.

o dotaci vypršel 28. února 2017.

Auditoři neobjevili žádné závažné nedostatky. Systém podle nich

Na výzvu je vyčleněno 200 milionů korun. Žádosti o finanční

Sedmdesát žádostí o podporu v objemu přes 311 milionů korun bylo

funguje dobře.

podporu projektu mohou zájemci podávat od 27. února do 31. srpna

předloženo do výzvy číslo 21 nazvané Zvýšení kvality vzdělávání

První schůzka představitelů obou institucí se uskutečnila v lednu.

2017.

prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celkem

Jan Hauser na ní zástupce TI seznámil se způsobem přidělování

42 žádostí podali představitelé neziskových organizací, 27 žádostí

dotací z pražského operačního programu a nabídl jim spolupráci

zástupci mateřských, základních, středních, vyšších odborných

v rámci tzv. paktů integrity, na něž se zaměřuje současný pilotní

a vysokých škol a jedna žádost byla podána městskou částí.

projekt Ministerstva pro místní rozvoj.

Na výzvu je alokováno 360 milionů korun. Příjem žádostí byl

Protože TI tuto nabídku přijala, uskutečnilo se o měsíc později druhé

ukončen 26. ledna 2017.

setkání a 17. února i takzvaný kulatý stůl, jehož cílem bylo stanovit

Přesně 125 žádostí o podporu v celkovém objemu přes 615 mil. Kč

konkrétní rizika korupce a podvodů v jednotlivých fázích dotačního

bylo podáno ve specifickém cíli 3.3 v rámci výzvy č. 18 Podpora

procesu a možnosti, jak jim předcházet.

komunitního života a sociálního podnikání. Výzva byla zaměřena

Zástupci TI také budou v pozici nezávislého pozorovatele v rámci

na vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního

jedné z vypsaných výzev sledovat každý krok učiněný v souvislosti

života a na vznik a rozvoj sociálních podniků. Nejvíce žádostí bylo

s přidělováním dotací na podané projekty. Vedení odboru

podáno nestátními neziskovými organizacemi. Celková alokace

evropských fondů MHMP si od tohoto kroku slibuje konkrétní rady

výzvy činí 400 mil. Kč. Projekty, které úspěšně prošly schvalovacím

a doporučení, jak současná protikorupční opatření dále posílit.

procesem, projednají pražští zastupitelé v dubnu.

Ředitel Hauser rovněž přislíbil účast na konferenci, kterou TI pořádá

Na nejmenší možnou míru snížit riziko korupce a zabránit tak
jakýmkoli případným pochybnostem ohledně přidělování
evropských dotací v Praze je cílem spolupráce, kterou
magistrátní odbor evropských fondů navázal s organizací
Transparency International (TI).
Nabídnout spolupráci renomované mezinárodní organizaci se
ředitel odboru evropských fondů MHMP Jan Hauser rozhodl
i přesto, že činnost odboru se už nyní řídí přísnějšími pravidly, než
ukládají vnitřní směrnice magistrátu. TI totiž na boji proti korupci
spolupracuje kromě jiných také přímo s Evropskou komisí, takže se
v problematice eurodotací velmi dobře orientuje.

koncem března v rámci svého projektu nazvaného Střet zájmů jako
riziko podvodů.
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rozhovor

Podařilo se nám rychle vymést

Pražský operační program

byrokratický balast, bezpočet

míří ze dna na vrchol

zatěžujících a matoucích
pravidel a omezení.

O

perační program Praha – pól růstu ČR (OP
PPR) se za poslední rok a půl dokázal zbavit
nálepky outsidera, získal dobrou kondici
a nabral skvělé tempo. V některých ohledech dnes
dokonce udává směr a řadí se mezi nejlepší operační
programy v zemi. O rozhovor jsme požádali ředitele
odboru evropských fondů pražského magistrátu
PhDr. Jana Hausera.

Začátky pražského operačního programu nebyly jednoduché,
nyní má za sebou první rok ostrého fungování, který zvládl na
jedničku. Jaký rok to z vašeho pohledu byl a jak se vašemu
týmu podařilo dosáhnout zásadního obratu?
Pražský operační program nabral ve své přípravné a úvodní fázi na
ostatní operační programy obrovské zpoždění. Ve chvíli, kdy všichni
stáli na pomyslném startu, OP PPR ještě nebyl ani
v šatně. V polovině roku 2015 dospěla situace tak daleko, že
se uvažovalo o zrušení celého programu a o přerozdělení
vyčleněných peněz do jiných, celorepublikových programů.
Praha by tak přišla o peníze určené na velké projekty v oblasti
dopravy, inovací, školství a sociálních záležitostí, které velmi
potřebuje.
Díky obrovskému pracovnímu nasazení celého týmu se nám
podařilo skluz stáhnout a na podzim roku 2015 jsme mohli vyhlásit
první výzvy.
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Do roku 2016 jsme vlétli rovnýma nohama, učili jsme se
za pochodu, protože všechno bylo nové, všechno bylo poprvé:
operační program, monitorovací systém, výzvy, první projekty.
Skupinu prvních projektů z první uzavřené výzvy jsme dokonce
vyhodnotili v kratší lhůtě, než umí většina řídicích orgánů jiných
operačních programů, a pražským zastupitelům jsme je předložili už
v červnu. V létě pak vláda pražský operační program škrtla
ze seznamu rizikových programů a program také bez výhrad prošel
povinným auditem designace. Loni v létě jsme se navíc rozhodli
zásadně změnit harmonogram výzev a ihned nabídnout žadatelům
daleko více peněz. Celkem šlo zhruba o sedm a půl miliardy korun,
což byly bezmála tři čtvrtiny částky určené na celý operační
program.

Poměrně rychle se nám také podařilo vymést byrokratický balast,
bezpočet zatěžujících a matoucích pravidel a omezení. Výrazně
pomohlo i to, že jsme poprvé v Praze zavedli takzvané jednotkové
náklady, tedy paušály na konkrétní aktivitu, kdy se daná částka,
pokud se aktivita uskuteční, vyplatí předem. Vyzkoušeli jsme to
u první várky projektů z loňského června, kterou byly dětské skupiny
a vzdělávání pedagogů, a fungovalo to.
Program rychle začal nabírat dech a tempo. Zásadní obrat
k lepšímu pak nyní potvrdila analýza fungování programu
v loňském roce a také ad hoc analýza absorpční kapacity. Rok 2016
byl nakonec z hlediska počtu výzev i vyčleněných peněz rekordní.
K dnešnímu dni jsme vyhlásili už 26 výzev za zhruba osm miliard
korun, 11 výzev s celkovou alokací téměř tři miliardy korun jsme již
uzavřeli. Žadatelé nám předložili přes 350 projektů, z nichž 81 prošlo
úspěšně sítem hodnocení a již běží nebo se rozbíhá.
Program samotný se tedy úspěšně rozjel, na co se soustředíte
nyní?
Od snahy zachránit program samotný jsme postupně mohli
přesunout síly do jeho vnitřku. Snažili jsme se postihnout všechny
jeho možnosti a začít je ukazovat veřejnosti. Od základních,
orientačních informací jsme mohli přejít k podrobnému výčtu
konkrétních možností podpory. Začali jsme vytvářet skutečnou
nabídku, kterou se snažíme co nejvíce zviditelnit a přiblížit
žadatelům.

Žadatele jsme přitom „katapultovali“ z někdejší poněkud nevlídné
pozice do role rovnoprávného a vítaného partnera, který
u nás vždy najde radu a pomoc. Naši pracovníci loni absolvovali
tisíce hodin konzultací se zájemci o dotace, kteří potřebovali pomoc
při přípravě projektů.
Také již úročíme získané zkušenosti. Velmi mě v tomto ohledu těší
názor, s nímž se v poslední době setkávám dost často,
že naše pracoviště je – pokud jde o zpětnou vazbu – nejlepší
ze všech řídicích orgánů jednotlivých operačních programů.
Snažíme se totiž dotační proces vnímat jako živý organizmus, tedy
netrvat dogmaticky na jednou vytyčených pravidlech, která
se časem třeba ukáží jako nevyhovující, brzdící, či dokonce bránící
potřebnému vývoji a zrodu něčeho přínosného. Snažíme
se svěřené peníze spravovat rozumně a odpovědně a celý proces
řídit nikoli direktivně, a tím ho svazovat a dusit, ale jen mu dávat
rozumné mantinely, citlivě ho usměrňovat. V posledním zhruba půl
roce jsme se také od „pouhého“ příjmu a posuzování žádostí
o dotaci posunuli směrem ke kontrole realizace jednotlivých
schválených projektů. Už to tedy není jen o papíru a o teorii, ale také
o vytváření a ochraně hodnot, které mají smysl a které jsou skutečně
vidět.
Musím říci, že tento posun nás těší a že i nyní platí, že se příjemcům
dotace snažíme co nejvíce pomáhat, pochopitelně za dodržení
podmínek, za nichž příspěvek získali.
Myslím, že nikdo o nás nemůže říci, že bychom byli pasivními diváky
dotačního procesu.

Začali jsme vytvářet skutečnou
nabídku, kterou se snažíme
zviditelnit a přiblížit žadatelům.
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rozhovor
Jako řídicí orgán pražského operačního programu jsme připravili

Tato organizace totiž spolupracuje kromě jiných také přímo

podmínky pro použití významného finančního nástroje, iniciovali

s Evropskou komisí, což znamená, že se v problematice eurodotací

část je určena především na projekty, které uskutečňují

jsme totiž vznik tzv. seed fondu, který obhospodařuje rizikový kapitál

dobře orientuje a dokáže po seznámení se s pražským prostředím

jednotlivé městské části, větší pak na velké projekty dotýkající

pro začínající firmy. Nyní jsme už před samotným podpisem.

určit konkrétní rizika.

se rozsáhlých oblastí, kde jako žadatel o podporu figuruje

K úspěšnému konci jsme dotáhli náročná jednání s Evropským

Přestože jsou naše pravidla a kontrola dotačního procesu velmi

investičním fondem (EIF) a díky spolupráci s EIF jsme navíc získali

přísná, nepochybně je společně dokážeme ještě posílit. Se zástupci

dodatečné finanční prostředky v podobě soukromého kapitálu

TI jsme se k tomuto tématu již opakovaně sešli, a to i u takzvaného

do pražského seed fondu.

kulatého stolu, kde jsme za účasti našich seniorních pracovníků

Za úspěch považuji také to, že se nám podařilo prosadit konkrétní

řešili konkrétní rizika, s nimiž se v praxi mohou setkat, a možnosti,

a máme od nich již stovky záměrů i hotových projektů. Projekty,

jak jim předcházet. Plánujeme také společné semináře. Těžiště naší

které předkládá magistrát, bývají ze své podstaty rozsáhlejší

spolupráce však spočívá v tom, že se jejich zástupci stanou jakýmisi

a komplikovanější, což s sebou může nést i různé potíže a průtahy

nezávislými pozorovateli dotačního procesu a v rámci jedné

jak při přípravě, tak později při realizaci. Příkladem jsou například

úkoly a termíny pro věcně příslušné odbory magistrátu, které
chystají projekty vztahující se ke smart city, inovačním voucherům,
energetickým úsporám v budovách a projektům na zlepšení
dopravy.

z vypsaných výzev budou od začátku do konce sledovat každý krok
učiněný v souvislosti s přidělováním dotací. V návaznosti na to pak

Jaké potíže či problémy nyní řešíte?

upravíme pravidla pro všechny ostatní výzvy, abychom rizika

Velmi nás zatěžují zejména výsledky některých auditů, část z nich

Zatěžuje to nás jako řídicí orgán operačního programu,

bych se nebál nazvat přímo šikanózními. Bohužel není výjimkou, že

kdy zaskočeným příjemcům dotace vysvětlujeme fakticky

různé kontrolní orgány vykládají pravidla odlišně, někdy dokonce

nevysvětlitelné, ale především to zatěžuje právě ony příjemce

protichůdně, a žadatele postihují za jejich nedodržení. Velmi často

dotace. Menší městské části a jejich představitelé se tak snadno

jsme jako řídicí orgán nuceni přihlížet tomu, že auditor požaduje

mohou dostat do vážných potíží včetně nespravedlivého podezření

po příjemci dotace vrácení její části za postup, který byl i podle nás

z pokusu o machinaci s dotací, menší neziskové organizace a firmy

zcela správný. Výsledky auditů jsou nevyzpytatelné a obrana proti

to může přivést i k likvidaci.

nim je obtížná a zdlouhavá.
Kvůli skandálu na severu Čech se v souvislosti s eurodotacemi
v posledních měsících často mluví o korupci. Jak tomuto riziku

Velmi nás zatěžují zejména
výsledky některých auditů, část
z nich bych se nebál nazvat přímo

čelíte vy?
Náš odbor sice nikdy neměl ani nejmenší problém tohoto druhu,
přesto se od počátku svého působení v pozici ředitele snažím o co
největší otevřenost celého dotačního procesu, tak, aby nikdo
nemohl zpochybnit ani jediné naše rozhodnutí, aby nemohl

šikanózními.

vzniknout ani stín podezření z jakéhokoli nekalého jednání. Jsem
proto velmi rád, že se nám v lednu podařilo dohodnout se
na spolupráci s organizací Transparency International ČR (TI).
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podvodů a korupce co nejvíc omezili.

Peníze, které obhospodařujete, lze rozdělit na dvě části: menší

magistrát nebo organizace jím zřízené. Je z vašeho pohledu
v těchto dvou kategoriích nějaký rozdíl?
Tam, kde o dotaci žádají městské části a jimi řízené organizace,
bývá spolupráce s našimi pracovníky od počátku bezproblémová

plánovaná velká P+R parkoviště a také technologie pro smart city.
Jde o projekty, na jejichž užitečnosti se shodneme všichni, ale které
vyžadují velké úsilí, souhru všech zainteresovaných a také
minimalizaci různých prodlev.
S přípravou konkrétních projektů se samozřejmě snažíme
příslušným odborům maximálně pomáhat, ale naším hlavním
úkolem je dobře pečovat o svěřené peníze. V prvé řadě tak musíme
zabránit tomu, aby byla kvůli nedodržení časových limitů ohrožena
úspěšná realizace projektů, v důsledku čehož by pak hrozilo vrácení
dotace. Pokud by taková situace skutečně reálně hrozila, museli
bychom peníze vyčleněné na tyto velké projekty nabídnout k využití
jinde, což by nás pochopitelně mrzelo. Veškeré naše evaluace totiž
jednoznačně dokládají, že jde o témata, jež naprosto odpovídají
potřebám Prahy.
Kolik těchto velkých projektů jste zatím dostali a čeho se
týkají?
Situace je bohužel taková, že ačkoli jsou příslušné výzvy už dávno
vyhlášeny, zatím nám byl předložen jen jediný takový projekt. Ten se
týká energetických úspor při provozu starších městských silničních
tunelů, konkrétně jde o jejich osvětlení. Projekt by měl přispět nejen
k úspoře energie, ale také ke zvýšení bezpečnosti dopravy
v tunelech. Myslím, že všichni pražští řidiči uvítají, když
ve Strahovském tunelu či v tunelu Mrázovka bude tak dobré
osvětlení, jako je v tunelu Blanka.
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rozhovor
Na jaká další velká témata máte připravené peníze?
Nejvíce peněz je vyčleněno na již zmíněná smart, čili chytrá,
inovativní řešení pro Prahu. Příkladem by mohl být třeba vývoj

Odbor evropských fondů byl nedávno pověřen přípravou

Hrozí, že Praha o část prostředků

v Praze, ať už jde o průjezdnost, parkování či využití dat ze senzorů
a kamer. Praha totiž získává obrovské množství dat, která ale zatím

Mohlo by se zdát, že rok 2021 je ještě daleko, ale opak je pravdou.

některé plány celoměstského
významu zůstanou dál jen

neumí dostatečně využít ke svému prospěchu. Mezi další možná

v rovině přání.

témata patří například chytré pouliční osvětlení nebo vývoj systémů
pro rozvoj elektromobility.

hrát. Pokud teď zaspíme, nemáme už šanci zpoždění dohnat.
Regiony, které vyčkávají na rozhodnutí z ústředí a pak teprve
začnou uvažovat, co by vlastně mohly či nemohly, spláčí
nad výdělkem. My se budeme snažit o to, abychom témata pro
čekat, kdo nám co přidělí nebo rozhodne za nás.

P+R parkovišť a na energetické úspory v městských budovách. Tyto

Co se stane, když projekty, na které máte vyčleněné peníze,

finanční prostředky je například možné investovat do budov škol,

neobdržíte?

školek, ústavů sociální péče, domovů pro seniory a dalších. Jak

Praha patří mezi rozvinuté regiony, pro které má EU stanoveny
jasné priority, a ty budou nepochybně pokračovat. Jde o inovace,
což Prahu zajímá, protože představuje největší potenciál vědecko-

V tuto chvíli reálně hrozí, že Praha o tyto prostředky přijde, což by

výzkumných pracovišť z celé republiky a je v tomto směru

znamenalo, že uvedené plány celoměstského významu zůstanou

celorepublikovým tahounem. Druhým klíčovým tématem EU jsou

dál jen v rovině přání. Předjednali jsme sice s Evropskou komisí, že

energetické úspory, což se Prahy také velmi úzce týká, a to jak

vyčleněné peníze přesuneme tam, kde se čerpá, tedy na jednotlivé

v dopravě, tak při provozu veřejných budov.

městské části, neziskové organizace či univerzity, jde ale
o skutečně velkou sumu, a je proto otázka, zda by zmíněné instituce
dokázaly vypracovat skutečně smysluplné projekty. Pokud ne,
hrozilo by vrácení peněz do Bruselu nebo v lepším případě jejich
převedení na jiný operační program v rámci České republiky. Nejde
o bezprostřední riziko, chleba se takzvaně bude lámat v příštím
roce, kdy se musí posoudit, zda program skutečně čerpá peníze
tak, jak má. Znamená to, že musíme jasně vykázat, jak přesně byly
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Právě teď se tak zvaně rozdávají karty, s nimiž se za pár let bude

budoucí investice mohli do značné míry určit sami, a ne jen trpně

Druhá největší část peněz je určena na projekty tolik potřebných

jsem ovšem již říkal, na konkrétní projekty zatím čekáme.

v tuto chvíli ujasněny priority, které bude Praha prosazovat?

přijde, což by znamenalo, že

mobilní aplikace, která by dokázala nahradit známou lítačku, dále
vývoj moderních systémů, jež by pomohly zlepšit dopravní situaci

na nové programové období EU v letech 2021 až 2027. Máte už

Z jednotlivých městských částí a od Pražanů obecně však často
slýcháme, že je velmi trápí nedostatek míst pro volnočasové
aktivity, zejména pro sportovní vyžití, a to v první řadě dětí, jde
například o víceúčelové haly. Podobná situace je, i pokud jde
o úpravy městské zeleně. Tyto a řadu dalších potřebných aktivit
současný pražský operační program vůbec neumožňuje. To jsou
témata, která je právě teď nutné prosadit.
Kromě jiného bychom také chtěli vyjednat zjednodušení pravidel

peníze využity, kam a v jaké výši mířily náklady. Aby ale Brusel mohl

přidělování dotací, která jsou nyní velmi složitá. Příkladem by mohl

určitou investici v roce 2018 takzvaně certifikovat, musí být fakticky

být paušál na určitou aktivitu a její výsledky. Jak jsem se již zmínil, už

dokončena do konce roku 2017.

v tomto období jsme zavedli paušály na provoz dětských skupin,

Vzhledem k tomu, že každá větší investice, třeba stavba, trvá řadu

kdy je na konkrétní počet dětí a měsíc předem daná částka podle

měsíců a před tím je nutné vysoutěžit zakázky, tak celý projekt musí

skutečných výsledků projektu a příjemci dotací se tak mohou

být de fakto připravený do konce letošního prvního pololetí.

soustředit na práci s dětmi místo nekonečné úředničiny.
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Evropské peníze pomohou
převést vědecké poznatky
do praxe

Výzva č. 7

Nejnákladnější podpořený projekt za 30 milionů korun včetně
spolufinancování, který bude realizovat Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, se zabývá problematikou

Podpora transferu technologií a znalostí
z výzkumných organizací do praxe

zásobování Pražanů pitnou vodou. Hospodaření s vodou patří mezi
celosvětové problémy dotýkající se jak množství a kvality
povrchových a podzemních vod, tak také tématu eutrofizace

D

(přírodní a uměle vyvolané procesy vedoucí ke zvyšování obsahu

evět projektů vztahujících se k výzvě číslo

anorganických živin stojatých a tekoucích vod) vodních nádrží

sedm nazvané Podpora transferu

jakožto významných zdrojů pitné vody. Cílem projektu nazvaného

technologií a znalostí z výzkumných

Voda pro Prahu je zejména zlepšit morfologický stav a kvalitu

organizací do praxe schválili v lednu pražští

vodních toků na území Prahy, a to včetně vlivů člověka na průtok

zastupitelé. Peníze vyčleněné z Operačního

vody ve Vltavě.

programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) pomohou
ověřit, nakolik lze v praxi využít vědecké poznatky
získané ve výzkumných ústavech, na vysokých
školách a také v motolské nemocnici.

Pro výzvu bylo vyčleněno 350 milionů korun. Žádost o dotaci na svůj
projekt podalo před uplynutím lhůty jedenáct zájemců. Požadované
podmínky splnilo devět z nich, přičemž zastupitelé všem podporu
schválili. Celkové způsobilé výdaje na těchto devět projektů činí
včetně spolufinancování ze strany žadatelů více než 152 milionů
korun.
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Druhou největší dotaci získal projekt Univerzity Karlovy, jehož způsobilé

S žádostí o podporu uspěl také Fyzikální ústav Akademie věd ČR, a sice s projektem nazvaným Fyzika

výdaje včetně spolufinancování činí 29,9 milionu korun. Projekt si klade za cíl

k vašim službám. Projekt za 14,6 milionu korun si klade za cíl vyvinout ve výzkumných organizacích

ověřit proveditelnost a komerční potenciál výsledků výzkumu univerzity, a to

a na univerzitách technologie, které pomohou zlepšit životní prostředí v Praze. Nové technologie by mohly

prostřednictvím osmi konceptů vytvořených různými fakultami

být využity například v čističkách a úpravnách odpadních vod, v dopravním podniku či městských
bezpečnostních složkách. Cílem projektu za více než pět milionů korun, který předložil Ústav fyziky

a formulovaných jejím Centrem pro přenos poznatků a technologií. Projekt

atmosféry Akademie věd ČR, je připravit nástroj pro předpověď teploty a stavu povrchu silnic v zimě, který

podpoří osm výzkumných týmů předkládajících své komercializační záměry

bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi. Mezi budoucí zákazníky by měly patřit především

a také zmíněné Centrum pro přenos poznatků a technologií, které získá nové

organizace odpovědné za provoz na pražských silnicích. Na realizaci tohoto projektu se bude podílet také

znalosti a zkušenosti v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, sjednávání

Český hydrometeorologický ústav.

a uzavírání smluv, propagace a obchodu. Na základě ověření proveditelnosti
uskutečněného v prvním roce projektu by nejméně pět konceptů mělo
postoupit do druhé fáze, kterou je příprava komercializace napomáhající
přípravě prodeje a uplatnění výsledků vědy a výzkumu.

Na více než 26 milionů korun vyjde projekt, který předložilo České vysoké učení technické
(ČVUT). Projekt se zaměřuje na přípravu přenosu technologií a znalostí z ČVUT do oblastí
řešených samosprávou Prahy a v jí zajišťovaných provozech a službách. Projekt ověří
proveditelnost a komerční potenciál deseti dílčích projektů a připraví jejich uvedení do praxe.
Podobně jako v případě dvou předchozích univerzitních projektů i zde jde o podporu přenosu
technologií a znalostí na Českou zemědělskou univerzitu (ČZU) prostřednictvím ověření
komercializačních záměrů vytvořených různými fakultami univerzity a formulovaných jejím
Centrem inovací a transferu technologií. Autoři projektu počítají s tím, že nejméně osm ze 13
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záměrů bude vyhodnoceno kladně a postoupí do druhé fáze, kterou je příprava

Více než šestimilionovou dotaci získala na ověření možností využití výsledků výzkumu souvisejícího

komercializace s možností jejich dalšího využití městskou samosprávou.

s Alzheimerovou chorobou v praxi Fakultní nemocnice v Motole.
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Dotace míří k sociálně
vyloučeným Pražanům
a rodinám s dětmi

Výzva č. 17
Podpora sociálních služeb, komunitního života
a sociálního bydlení

Chybějící kulturně komunitní centrum vznikne díky dotaci

Rekonstrukce panelového domu v Kardašovské ulici umožní

z pražského operačního programu přestavbou nevyužívaného

vytvořit komunitní centrum také v Městské části Praha 14. V rámci

objektu bývalé školní družiny i ve dvanácté pražské městské části.

projektu za bezmála deset milionů korun projdou vnitřní prostory

Podle údajů zdejšího městského úřadu žije v Praze 12 v nepříznivé

objektu takovou úpravou, aby zde mohly být nabízeny aktivity

sociální situaci přes pět tisíc rodin, v rámci kterých je evidováno

zaměřené na sociální a komunitní začleňování a vzdělávání.

bezmála osm tisíc dětí a dospívajících. Úředníci odhadují, že cestu

Podle předkladatele projektu spadá do skupiny, na kterou projekt

do komunitního centra by si našla téměř polovina těchto rodin

cílí, přes sedm set rodin nacházejících se v nepříznivé sociální

Cílovou skupinou této výzvy jsou především sociálně vyloučení lidé

a přibližně tisíc dětí a dospívajících.

situaci, z nichž by podle odhadů kolem dvou set mohlo mít zájem

elkem 11 projektů vztahujících se

a lidé, které sociální vyloučení ohrožuje. Zejména tak jde o seniory,

Prospěch z nového centra budou mít i lidé starší 60 let, kterých

zapojit se do projektu. Jeho autoři předpokládají, že zájem podílet se

ke dvěma

výzvám schválili pražští

osoby se zdravotním postižením, rodiny v nepříznivé sociální

v Praze 12 žije přibližně 15 tisíc. Zájem o aktivity pořádané

na aktivitách komunitního centra bude mít také zhruba 1 200 dětí,

zastupitelé v únoru. Evropské peníze

situaci, příslušníky menšin a o bezdomovce. Na výzvu bylo

komunitním centrem jistě projeví také lidé se zdravotním

které žijí v nelehkých podmínkách. Využívat nabídku centra bude

vyčleněné na tyto projekty z Operačního programu

vyčleněno 200 milionů korun. Žádost o dotaci na projekt podalo před

postižením, jichž ve dvanácté pražské městské části žije přes deset

přibližně 250 z více než osmi stovek cizinců, kteří zde žijí

vypršením lhůty deset žadatelů, z nichž osm splnilo požadované

tisíc.

a kterým hrozí sociální vyloučení, a dále přes čtyři sta seniorů.

C

Praha – pól růstu ČR (OP PPR) přispějí ke zlepšení

podmínky a jejichž projekty zastupitelé podpořili. Celkové způsobilé

životních podmínek sociálně vyloučených obyvatel
Prahy a těch, jimž tato situace hrozí, a také pomohou

výdaje na tyto projekty včetně spolufinancování ze strany žadatelů
činí 53,8 milionu korun.

rodinám lépe sladit péči o malé děti s prací.
Pět z osmi schválených projektů se zaměřuje na vznik komunitního
centra. Nejnákladnější projekty budou realizovat Městská část
Praha – Satalice a Městská část Praha 12, oba projekty získají
podporu maximální možnou částkou 10 milionů korun. Satalicím
evropská dotace umožní revitalizovat objekt bývalé sýpky v ulici
K Rybníčku. Zázemí a možnost trávit zde volný čas najdou senioři
nad 65 let věku, kterých v této městské části žije bezmála čtyři sta,
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ale i dospívající děti a mládež mezi deseti a dvaceti lety, kteří

Díky evropské dotaci bude moci zvýšit kapacitu svých komunitních

se netěší péči a podpoře své rodiny, ale většinu času tráví venku,

prostor také Městská část Praha – Slivenec. V rámci projektu

ve společnosti podobně sociálně vyloučených mladých lidí.

za téměř pět milionů korun zrekonstruuje objekt úřadu, v jehož

Upravený objekt bude sloužit také lidem s různými druhy handicapů,

třetím patře vznikne prostor pro sociální, kulturní a pohybové

ale také třeba rodinám a samoživitelům v nepříznivé sociální situaci.

aktivity.
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Výzva č. 17 – pokračování
Řešit nedostatečnou kapacitu komunitních prostor je rovněž cílem projektu s celkovými způsobilými výdaji přes 2,7 milionu korun, který předložila
Městská část Praha 20. Prostředky vyčleněné z pražského operačního programu jí umožní zrekonstruovat přízemní prostory objektu v Náchodské ulici
a zřídit zde místo pro poskytování spolkových, komunitních, kulturních a poradenských aktivit.
Dotaci z evropských fondů získalo také Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace, která už od roku 2001 poskytuje sociální služby
formou terénních programů. V rámci schváleného projektu za čtyři miliony korun vznikne zázemí pro plnění tohoto programu a budou pořízeny tři
speciálně upravené vozy pro poskytování terénních služeb. Ty budou působit ve vybraných lokalitách a pomáhat osmi stům až tisíci bezdomovcům,
kteří zatím nevyužívají žádné sociální pomoci. Podle dostupných údajů je v Praze bez domova kolem čtyř tisíc lidí.
Městská část Praha – Petrovice díky podpoře z OP PPR v rámci projektu s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2,9 milionu vytvoří čtyři sociální byty
v Morseově ulici. Útočiště v nich budou moci najít rodiny či samoživitelé s dětmi v nepříznivé sociální situaci, zdravotně postižení a senioři
nad 65 let věku, kteří se ocitnou v bytové nouzi a prokáží, že na bydlení vynakládají více než 40 procent svých disponibilních příjmů. S projektem za více
než devět milionů korun, v jehož rámci vzniknou rekonstrukcí objektu v Schoellerově ulici čtyři nové sociální byty pro lidi ohrožené sociálním
vyloučením a bytovou nouzí, uspěla rovněž Městská část Praha – Čakovice.

Výzva č. 22

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Výzva byla vyhlášena loni v září, její alokace činí 125 milionů korun
a žádosti o podporu jsou v ní přijímány průběžně. Do konce loňského roku
obdržel odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy
(MHMP) pět žádostí o podporu z pražského operačního programu, tři
z nich doporučil k financování a v únoru zastupitelé dotace na tyto projekty
schválili.
Ve všech třech případech jsou žadatelem o podporu organizace Sociální
služby Praha 9, z. ú. V rámci tří projektů vzniknou v objektu v Českolipské
ulici tři dětské skupiny poskytující péči o děti od jednoho do tří let věku.
Kapacita první skupiny bude 12 dětí, druhá a třetí skupina pojmou po 19
dětech. Celkové způsobilé výdaje na všechny tři projekty dětských skupin
činí 14,3 milionu korun.
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pozvánka
Festival na Střeleckém ostrově
připomene Den Evropy

V

e čtvrtek 4. května oslaví pražský Střelecký ostrov
letošní Den Evropy. Akce s podtitulem „Den Evropy –

Tyto smlouvy byly podepsány 25. března 1957, v platnost vstoupily

Po zemích Unie“ nabídne bohatý program, mimo jiné

1. ledna 1958. Spolu s EHS vznikl i Evropský sociální fond (ESF),

vystoupení kapely Eddie Stoilow a zpěvačky Debbie,

který je nejstarším ze tří strukturálních fondů Evropské unie.
Zpočátku byl ESF používán jako prostředek k „náhradě“ za ztrátu

návštěvníky čeká také překvapení z Rumunska a Bulharska.

zaměstnání. To pomáhalo pracovníkům v těch sektorech, které se
modernizovaly (přídavky na rekvalifikaci). Fond také podporoval ty,

Hlavní program doplní již tradičně debaty týkající se Evropy

kteří hledali práci mimo svůj domovský region (přídavky na kurzy

z politického hlediska, ale také diskuse o cestování, studiu a kultuře.

cizího jazyka apod.). Hlavním posláním ESF dnes je rozvíjení

Ti, kteří na Střelecký ostrov zavítají, se mohou zapojit do debat

zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního

s blogery a účastníky programu Erasmus+. Chybět nebudou ani
další aktivity a soutěže, a to jak pro dospělé, tak i pro děti.

začleňování osob a rovných příležitostí žen a mužů.
Den Evropy připadá na 9. květen, v tento den v roce 1950 představil
tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman
plán hlubší spolupráce mezi evropskými zeměmi. K připomenutí
myšlenky mírové spolupráce v Evropě a současně členství ČR
v Evropské unii pořádá každoročně na začátku května Zastoupení
Evropské komise v ČR spolu s Informační kanceláří Evropského

Program akce:
13.00–Zahájení Dne Evropy 2017 s podtitulem
„Po zemích Unie”
13.00–18.00 Dětské hry a soutěže

parlamentu, Úřadem vlády ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
Hlavním městem Prahou a dalšími partnery multižánrový festival
pod širým nebem v Praze.

13.00–18.00 Debaty s blogery či účastníky
programu Erasmus+
18.00–21.50 Vystoupení Eddie Stoilow, Debbi

Program festivalu se každý rok liší. Letošní ročník bude o to
zajímavější, že se koná v rámci oslav 60. výročí podpisu Římských
smluv, zakládajících dohod Evropského hospodářského

a dalších
22.00–Ukončení akce

společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou
Festivalu se letos zúčastní na čtyři desítky organizací, ambasád
a kulturních institucí.
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energii (ESAE).

Podrobné informace jsou zveřejněny a aktualizovány
na webovém portále: www.evropskedny.cz.
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pozvánka – pohled do historie a současnosti

ESF – 60. výročí podpisu Římských smluv
a vytvoření Evropského
sociálního fondu
1957
Na základě Římské smlouvy vzniklo Evropské hospodářské
společenství a spolu s ním i ESF.
Vypuštěna první umělá družice Země Sputnik 1.
1970
Československá televize vysílala 1. barevný televizní přenos
(MS v klasickém lyžování).
2002
Zavedení eura – do oběhu byly dány euromince a eurobankovky.

1972
ESF začal podporovat zemědělce, kteří odcházeli z oboru.
1975
ESF podporuje textilní sektor.
Podpora rovnosti pohlaví (směrnice Rady EHS – stejný plat

1992
Česko se připojilo k internetu.

2004–2006
Česko začalo čerpat z ESF prostřednictvím 3 operačních

1993

programů: Rozvoj lidských zdrojů, Jednotný programový

Vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva a vznikla Evropská

dokument 3 a Program Iniciativy Společenství EQUAL

za stejnou práci).

unie.

(celkem bylo k dispozici 41 mil. EUR).

1976
Ženy v Portugalsku získaly volební právo.

1997

2007–2013

Změna strategie ESF: pozornost se přesouvá

3 operační programy: Lidské zdroje a zaměstnanost,

z nezaměstnaných na zaměstnané, aby si práci udrželi

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Praha – Adaptabilita

1977

(podpora vzdělávání zaměstnanců, podpora podnikání

(celkem bylo k dispozici 4,4 mld. EUR).

ESF podporuje mladé nezaměstnané, aby získali kvalifikaci.

a zařízení péče o děti).

Dále pomáhá ženám při ztrátě zaměstnání nebo při návratu
po delší pauze. Pomoc míří k postiženým a starším lidem (50+).

2000

2011
Malta jako poslední země EU uzákonila rozvody.

Vznik Iniciativy EQUAL.
1988
Reforma ESF – větší pomoc zaostalým regionům (Řecko,
Portugalsko a Španělsko), rozhodnutí o přechodu
na programová období.
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Iniciativa podporovala mezinárodní spolupráci při vývoji

2014–2020

a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami

3 operační programy: Zaměstnanost, Výzkum, vývoj

diskriminace (kvůli pohlaví, věku, postižení) a s nerovnostmi

a vzdělávání, Praha – pól růstu ČR

na trhu práce.

(celkem je k dispozici 3,43 mld. EUR).
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mezinárodní spolupráce
Praha se zapojila do spolupráce

Projekt FINERPOL přinese
Na projektu spolupracuje celkem sedm institucí ze zemí Evropské

v oblasti kosmických technologií

unie a jeho vedoucím partnerem je 'Nello Carrara' Institute
of Applied Physics – National Research Council of Italy. Tento

P

ropojení veřejného sektoru, obchodu, výzkumu

italský partner uzavřel grantovou dohodu s Evropskou komisí, je

a koncového uživatele v oblasti kosmických

hlavním manažerem aktivit a výstupů projektu a postupně uzavírá

technologií založených na fotonice je cílem

dohody o partnerství v projektu s ostatními zapojenými institucemi.

mezinárodního projektu Stephanie financovaného
z evropských fondů. Česká metropole se na něm bude
v příštích pěti letech podílet díky úspěchu v celoevropské
konkurenci v programu Interreg Europe.

Záměrem projektu je výměna zkušeností a osvědčených postupů
napříč subjekty, jež jsou do něj zapojeny. Vytvořené pracovní
skupiny budou zahrnovat zástupce z různých sfér – podniky, orgány

zkušenosti v oblasti

Důležitou roli při naplňování cílů projektu hrají mezinárodní
setkávání, na nichž si partneři vyměňují zkušenosti. Jde o studijní
návštěvy a konference s místními experty zaměřené na energetické
úspory v budovách a finanční nástroje.

energetických úspor
Projekt je rozdělen do dvou fází, první se uzavře 31. března příštího
roku, druhá o dva roky později. Na základě přistoupení k projektu se

V

ýměna zkušeností týkajících se energetických úspor

hlavní město Praha zavázalo spolufinancovat náklady ve výši

v budovách a s nimi souvisejících finančních nástrojů

15 procent rozpočtu projektu připadajícího na ni jako partnera, což je

je cílem mezinárodního projektu FINERPOL, do něhož

3,65 milionu korun. Více než 3,1 milionu korun z této částky pokryje

se Praha zapojila prostřednictvím programu Interreg Europe.

dotace z programu.

Na projektu spolupracuje celkem devět institucí ze zemí Evropské

veřejné správy, akademické orgány i širokou veřejnost. Výstupy

unie. Vedoucím projektu, hlavním manažerem aktivit a výstupů

projektu uplatní především začínající podniky, které působí

projektu, je španělský partner, Extramadura Energy Agency

v oblasti rozvoje vesmírných a průmyslových technologií.

AGENEX.

Pro pražský operační program je projekt Stephanie důležitý proto,
že umožní přesně nastavit či rozšířit výzvy, jejichž cílem je podpořit
inovativní a chytrá řešení v rámci Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací.

Projekt je rozdělen na dvě fáze, první skončí v prosinci 2019, druhá
v prosinci 2021. Výstupem projektu je akční plán vytvořený
pro pražský operační program a jeho uskutečnění ve druhé fázi
a dále například 14 výměnných studijních pobytů, sedm tematických
workshopů a šest setkání řídicí skupiny.

Celkový rozpočet projektu Stephanie činí bezmála 46 milionů korun.
Rozpočet pro Prahu dosahuje necelých pěti milionů korun, z nichž
3,9 milionu pokryje dotace z programu.
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