
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/2 

ze dne  14.9.2017 

ke schválení projektů v rámci 11. Výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektu pro 11. výzvu k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
299.978.770,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální výši 
podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 19.9.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5539  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/2 ze dne 14. 9. 2017 
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 11. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 11. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 
(v Kč) 

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 Specializované vouchery Hlavní město Praha  299 990 426,00     

 
2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 11. výzvy OP PPR 
3) Projekty stažené žadatelem:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 11. výzvy OP PPR. 
4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů): 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet bodů Požadovaná    
podpora (v Kč) 

1. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 Specializované vouchery Hlavní město Praha 88 299 990 420,00 

 
5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  
 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 11. výzvy OP PPR. 
 

6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  
 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 11. výzvy OP PPR. 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/2 ze dne 14. 9. 2017 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: PO1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Číslo výzvy: 11 

Žadatel: Hlavní město Praha 

Právní forma žadatele: Kraj 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Adriana KRNÁČOVÁ, M.A., MBA 

Registrační číslo:  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 

Název projektu: Specializované vouchery 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 299 990 426,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu je zvýšit míru přežití nově vznikajících malých a středních firem (dále MSP) na území hl. 
m. Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let. Tento projekt bude implementován vyhlášením výzev čtyř 
voucherových programů se zaměřením na zahraniční veletrhy a výstavy, kreativní služby, pobyt v 
zahraničních inkubátorech a koučing a mentoring. Využitím voucherů v rámci tohoto projektu bude v 
zúčastněných MSP dosaženo produktové, procesní, organizační nebo marketingové inovace. 

Začínající české podniky se potýkají s nedostatkem finančních zdrojů a kvalifikovaných zaměstnanců, 
což ve výsledku vede k velmi nízké míře vývoje inovací a též vysokému procentu podniků, které 
neustojí vysoký tlak konkurence zavedených firem a předčasně ukončí ekonomickou činnost. Jednou z 
příčin je nedostačující finanční podpora malých a středních podniků (zejména start-upů) v rozvoji jejich 
inovačního potenciálu. I přes vysoký počet začínajících firem provozujících svoji činnost v hlavním 
městě Praze, Praha oproti ostatním krajům ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly 
rozsáhlé investice do tohoto typu projektů, na výraznější financování zaměřené na rozvíjející se a 
inovační MSP stále čeká. 

Podle studie "České startupy 2016" se přitom české startupy koncentrují především v hlavním městě: 
téměř 60% z těch, které se zúčastnily průzkumu, jsou zaregistrovány v Praze. Jen 17.7% získává 
financování díky veřejné podpoře. Taktéž 16. průzkum AMSP ČR - "Názory malých a středních 
podniků na inovace a jejich financování" uvádí, že jen 13% jeho účastníků zná podpůrné programy a 
pouze 5% je využívá. 

Cílem projektu je podpořit nově vzniklé malé a střední podniky (MSP) a MSP s krátkou historií (do 3 let 
existence). Cílovou skupinou projektu jsou MSP se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy, 
které jsou oprávněny k podnikání v souladu s právními předpisy ČR. Proto bude projekt podporovat 
využívání specializovaných služeb, u kterých není efektivní, aby MSP měly vlastní interní kapacity na 
jejich zajišťování. 

Dále je cílem projektu podpořit minimálně 231 pražských firem s nejzazším termínem plnění k datu 
ukončení projektu. Nemalé procento z nich bude představovat takové MSP, které by bez podpory 
pravděpodobně svou činnost v horizontu několika let ukončili, což vyplývá z dostupných statistik ČSÚ. 
Předpokládáme, že využitím voucherových programů se zvýší procento MSP, které svou pozici upevní 
bez nutnosti využití komerčních finančních nástrojů, jež zejména v počátcích podnikání mohou působit 
likvidačně. 

Propojením účastníků programů dojde ke sdílení know-how a příkladů dobré praxe mezi pražskými 
podniky. V neposlední řadě se upevní vztah MSP k poskytovateli dotace, tj. hlavnímu městu Praze, což 
povede k vyššímu udržení kapitálu pro rozvoj regionu. 

Dílčím cílem projektu je rovněž podpořit část podniků ve tvorbě nových/inovovaných produktů (výrobků 
či služeb), jež stále větší měrou představují konkurenční výhodu. 

Cílové skupiny:  
Podnikatelské subjekty 
Cílovou skupinou projektu bude tvořit nejméně 231 nových malých a středních podniků, které mají 
sídlo nebo provozovnu na území hlavního města Prahy. Z dostupných statistických údajů a vývojových 
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trendů v oblasti zahájení podnikání vyplývá, že v současné chvíli na území hl. m. Prahy zahájilo 
ekonomickou činnost v posledních 3 letech několik desítek tisíc MSP (téměř 46 000 firem). 

Mezi podporovanými MSP budou zejména startupy, tj. subjekty z jakéhokoli odvětví, s podnikatelskou 
historií do 3 let, které: 

- vyvíjí určitý produkt nebo službu, jež jsou v daném místě, příp. době jedinečné, 

- se pokouší řešit určitý problém jedinečným a inovativním způsobem, 

- mají potenciál rychlého růstu z hlediska příjmů a počtu zákazníků, 

- se vyznačují tím, že hlavní úlohu v podnikání hrají sami zakladatelé, 

- pro svůj další růst potřebují investice. 

Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu byly vypořádány v rámci probíhající administrativní kontroly, popř. v rámci 
veřejnosprávní kontroly. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 299 978 770,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 88 
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Důvodová zpráva k tisku Z-5539 

 
Dne 3. května 2016 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1021 schválila vyhlášení jedenácté 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.2 Snazší vznik a rozvoj 
znalostně intenzivních firem prioritní osy 1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 
inovací“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 4. 
května 2016 a její alokace činila 300 mil. Kč.  
 
Žádosti o podporu byly v rámci výzvy přijímány v období od 6. června 2016 do 31. května 
2017. Celkem bylo přijata 1 žádost o podporu s celkovými požadavky ve výši 299,9 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 31. 5. 2017 1 
Alokace pro 11. výzvu (v mil. Kč) 300  

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 299,9  
Typ výzvy průběžná 

 
Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování 
podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, 
které dále vyplývají z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy 
usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. 
 
Do 2. června 2017 probíhala jako jeden společný krok kontrola přijatelnosti a kontrola 
formálních náležitostí žádosti o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů 
odboru FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. 
Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekt uvedený v žádosti o podporu byl v 
souladu s podmínkami výzvy a případně rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádosti úplné a 
pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda žádost o podporu 
splňovala nezbytné administrativní požadavky (např. předložení oprávněnou osobou) a 
základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. doložení všech příloh). V této 
fázi hodnocení nebyla žádost vyřazena. 
 
Další fází hodnocení je věcné hodnocení, které bylo finálně dokončeno 29. června 2017. Toto 
hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou odborníci 
s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni 
v metodice hodnocení projektů a zavázali se přistupovat k hodnocení žádostí nestranně 
a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit kvalitu projektu a získat odborné 
podněty pro případné ověření či úpravu projektu. Věcné hodnocení bylo provedeno podle 
kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Žádost byla hodnocena 4 nezávislými 
hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON 
MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů hodnocení je průměrem 
z počtu bodů relevantních hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100. Žádosti o 
podporu, které získaly 60 bodů a více, splnily podmínky pro poskytnutí podpory. V tomto 
případě se tedy jedná o 1 žádost o podporu. 
 
V návaznosti na věcné hodnocení proběhla u 1 předložené žádosti o podporu ex-ante kontrola 
prováděná formou administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých 
výdajů a rovněž identifikace, zda je nezbytné na základě nesouhlasu ze strany žadatele 
s navrhovanými úpravami provést kontrolu na místě. Při posouzení způsobilosti výdajů byly 
zohledněny a posouzeny doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení včetně možných 
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dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-ante 
kontroly a věcného hodnocení jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz 
příloha č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP). Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu 
bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.  
 
Na základě výsledků věcného hodnocení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučen k 
financování 1 projekt v maximální výši požadované podpory 299,9 mil. Kč. Informace o 
projektu doporučeného k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 
Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 

Žádosti o podporu 
Celkem 

Počet žádostí 
(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 0 0 
- vyřazené po kontrole věcného hodnocení 0 0 
- vyřazené v rámci kontroly ex-ante 0 0 
- doporučené k financování 1 299,9 
- náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 
Základní souhrnné informace o projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 
hodnocení a výběru žádosti o podporu předložené v 11. výzvě v rámci prioritní osy 1 
„Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ OP PPR na svém zasedání dne 7. září 
2017. Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 
podporu pro žádost podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 Usnesení 
Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR a 
podmínky realizace pro projekt uvedený v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 11. výzvy OP PPR  
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy 
 

 

 



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-5539 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 1.2 vč. 
náhradních projektů 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
(doporučen 

k financování/zá
sobník projektů) 

1. 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025
/0000605 

Pražský voucher na inovační 
projekty 

Hlavní město Praha 299 990 420,00 Kč 299 978 770,00 Kč 10 % 88 doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 299 990 420,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 299 978 770,00 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 300 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 21 230,00 Kč 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2062 
ze dne  29.8.2017 

ke schválení projektu v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 11. výzvy k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha - pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové 
výši 299.978.770,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální 
výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 14.9.2017 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  zohlednit podmínky pro realizaci projektu uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 
do Podmínek realizace projektu s žadatelem 

Termín: 31.10.2017 

2.  provést úpravy rozpočtu projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektoval pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a zároveň 
limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 31.10.2017 

3.  snížit v souvislosti s úpravami dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení celkovou 
podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekt uvedený v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2017 

3.  MHMP - PRI MHMP 

1.  po schválení projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy realizovat projekt dle Podmínek realizace projektu, které pro výzvu č. 
11 Operačního programu Praha - pól růstu ČR stanovuje Rada hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-26539  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP, MHMP - PRI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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