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editorial

fakta o OP PPR

Vážení kolegové,
milí čtenáři,

OP PPR: Uzavřeny smlouvy
již na 235 projektů

máte před sebou letošní čtvrté vydání našeho bulletinu, které
Vám v souhrnu nabídne pohled na výsledky naší celoroční práce.
Věřím, že si na něj najdete chvilku navzdory předvánočnímu
shonu a že se Vám bude líbit jeho nová, modernější podoba.

Podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR dosud
získalo 416 ze 637 předložených projektů. Žádosti o dotace mířily
do celkem 36 výzev, které byly až dosud v pražském operačním
programu vyhlášeny. Celkové způsobilé výdaje schválených
projektů včetně dvou projektů technické pomoci přesáhly
pět miliard korun. Uzavřeny byly smlouvy ve výši 3,39 miliardy
korun celkových způsobilých výdajů, a to s 235 příjemci.

Najdete v něm nejen údaje o tom, kam a v jakém objemu
evropské dotace míří a jak konkrétně Praze pomáhají, ale také se
dozvíte, do jakých výzev je v současnosti možné podávat žádosti
o podporu a jaké výzvy připravujeme na příští rok. Dozvíte se
tak, že otevřeno je nyní 11 výzev, na něž je vyčleněno 3,3 miliardy
korun, a že poslední výzva z této skupiny se uzavře v polovině
letních prázdnin. Pokud tedy nosíte v hlavě dobrý nápad
a přemýšlíte, kdo by vám mohl pomoci s jeho financováním,
neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám poradíme a případně
pomůžeme s přípravou žádosti o podporu.
Již v polovině ledna přitom vyhlásíme první z deseti výzev
připravených na příští rok, na něž je vyčleněno téměř 2,2 miliardy
korun. I tentokrát jsme se v rámci podmínek daných naším
operačním programem snažili co nejpřesněji vystihnout potřeby
Prahy.
Z rozhovoru s vedoucí našeho oddělení finančního řízení a kontrol
Lindou Sadílkovou zjistíte, že podpisem smlouvy s příjemcem
dotace naše práce zdaleka nekončí, ale že také dohlížíme na
realizaci projektů, což znamená příjemce nejen kontrolovat, ale
především jim poskytovat potřebnou podporu.
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Ti z Vás, kteří požádali o dotaci z pražského operačního
programu, nebo o tom uvažují, jistě ocení novou rubriku Tipy
ombudsmana.
Vaší pozornosti bych rovněž rád doporučil článek o projektu
dětské skupiny BONA, která od listopadu funguje na sídlišti
Černý Most. Za povšimnutí jistě stojí také informace o pobytu
norských vysokoškoláků v Praze a o tom, jak vypadá stáž našich
pracovníků v Pražském domě v Bruselu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny své kolegy popřál
klidné a příjemné Vánoce.

Ing. Karel Andrle
pověřený ředitel Odboru evropských fondů MHMP

Nejvíce projektů, a sice 237 ze 370 předložených, schválilo
pražské zastupitelstvo ve 12 výzvách vyhlášených v rámci prioritní
osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Na
výzvu je vyčleněno 2,04 miliardy korun, celkové způsobilé
výdaje dosud schválených projektů činí 1,33 miliardy korun.
Smlouvy byly uzavřeny se sto příjemci, a to ve výši 769 milionů
korun celkových způsobilých výdajů.

převyšuje tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje zatím
schválených projektů přesáhly 1,58 miliardy korun. Smlouvy byly
uzavřeny s 31 příjemci, a sice ve výši 1,15 miliardy korun celkových
způsobilých výdajů.
Celkem 16 ze 20 podaných projektů schválilo ZHMP v osmi
výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita
a energetické úspory. Celková alokace této osy jsou bezmála
tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje schválených projektů
přesáhly 1,02 miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve výši
598 milionů korun celkových způsobilých výdajů, a to s dvěma
příjemci.

Celkem 116 ze 181 předložených projektů schválili pražští
zastupitelé v sedmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková alokace
této osy činí 1,25 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje zatím
schválených projektů dosahují téměř 591 milionů korun. Smlouvy
byly uzavřeny s 93 příjemci, a to ve výši 405 milionů korun
celkových způsobilých výdajů.
Celkem 46 ze 66 předložených projektů schválilo ZHMP
v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této výzvy
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slovo radní

aktuality

K cíli míříme ve vysokém
tempu

Rozhlasová kampaň k pražskému
operačnímu programu zasáhla
čtvrtinu Pražanů

Pražský operační program vrcholí a příští rok bude pro jeho
hodnocení ze strany Evropské unie a jeho dalšího financování
klíčový. Již při jeho rozjezdu jsme se rozhodli nedopustit opakování
situace ze závěru předchozího programového období, kdy se
nám přes veškeré úsilí nepodařilo zachránit všechny prostředky,
které nám Brusel nabízel. Pravidla, podmínky, termíny a vůbec
vše, co souvisí s čerpáním evropských peněz, proto tentokrát od
počátku hlídáme s péčí téměř úzkostlivou.

Téměř čtvrtinu Pražanů zasáhla informační kampaň
věnovaná Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR
(OP PPR), která v září a říjnu mířila k posluchačům šesti
rozhlasových stanic, vysílajících na okruzích Prahy a středních
Čech. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí nejen o fungování
operačního programu, ale také o úspěšných projektech, které
se díky němu uskutečňují.
Kampaň byla rozdělena na dvě části, a sice na ryze informační
část přibližující posluchačům pražský operační program a na
soutěž. První část, kterou tvořily krátké rozhovory s pražskou
radní pro školství a evropské fondy Irenou Ropkovou a s příjemci
dotací, vysílaly Radio Beat, Radio Kiss 98, Country Radio,
Signál Radio, Rádio Blaník a Hitrádio City 93,7 FM.

Jsem ráda, že se nám tempo přidělování finančních prostředků
podařilo v průběhu letošního roku zvýšit na potřebnou úroveň.
Výrazně tomu napomáhá také vytyčený cíl, a to uzavřít do
konce letošního roku smlouvy o financování projektů ve výši
40 procent částky vyčleněné na celý pražský operační program,
tedy ve výši zhruba 4,3 miliardy korun.
Do 36 výzev, které jsme zatím v Operačním programu Praha –
pól růstu ČR vyhlásili, jsme obdrželi 637 žádostí o podporu. Ani
přes vysoký počet předložených projektů a nutné vysoké tempo
jejich hodnocení jsme nesměli slevit z vysokých požadavků na
kvalitu. Pražští zastupitelé schválili dotace na 416 projektů za
více než pět miliard korun, celkové způsobilé výdaje 235 projektů,
na které byly zatím podepsány smlouvy o financování, dosahují
bezmála 3,4 miliardy korun, desítky dalších smluv se žadateli
o podporu ještě do konce roku uzavřeme.

Posluchači formou deseti minutových rozhovorů moderátora
s radní Ropkovou získali přehled o tom, na jaké oblasti pražský
operační program cílí, kolik peněz již bylo rozděleno či jaké výzvy
se ještě připravují. Stejným způsobem mířily k posluchačům
informace o čtyřech zajímavých projektech realizovaných díky
podpoře z OP PPR.
Na první část kampaně, která skončila 29. září, navázala
soutěž na Hitrádiu City. Mezi 9. a 13. říjnem mohli posluchači
každé ráno zábavnou formou soutěžit o celoroční vstupenku do
pražské ZOO a poslední den navíc také o digitální fotoaparát.
Kampaň zasáhla téměř čtvrtinu Pražanů ve věku od 18 do 65 let.

Ráda bych proto využila této příležitosti a poděkovala svým
kolegům za vysoké nasazení, které často jde nad rámec
pracovních povinností. Protože vím, že jim na úspěchu pražského
operačního programu záleží stejně jako mně, jsem si jista,
že po vánočním oddechu opět všichni napřeme síly k tomu,
aby se Operační program Praha – pól růstu ČR zařadil mezi
nejúspěšnější programy v zemi. Právem tam patří.

Ing. Mgr. Irena Ropková
Radní hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy
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aktuality
Zájemci mohou podávat
projekty do 11 výzev
Zájemci o podporu z pražského operačního programu si
v současnosti mohou vybírat z 11 otevřených výzev, pro které
je vyčleněno celkem 3,31 miliardy korun.
Dvě výzvy se vztahují k prioritní ose 1 Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací, tři výzvy míří do prioritní
osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, dvě výzvy
se týkají prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj
proti chudobě a další tři výzvy cílí na prioritní osu 4 Vzdělávání
a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.
Posledních několik týdnů mají na konzultace, finalizaci
a předložení svých projektů ti žadatelé, kteří se chtějí ucházet
o podporu ve výzvě číslo 34 nazvané Podpora komunitního
života a sociálního podnikání či ve výzvě číslo 41 nazvané Posílení
kapacit pro interkulturní vzdělávání. Příjem žádostí o dotace
bude ve výzvě číslo 34, na kterou je vyčleněno 100 milionů
korun, ukončen 23. ledna, ve výzvě číslo 41, na niž je alokováno
80 milionů korun, o den později, 24. ledna.
Do 14. února mají čas ti z žadatelů, kteří chtějí předložit projekt
do výzvy číslo 32 nazvané Podpora transferu technologií
a znalostí z výzkumných organizací do praxe III, na niž je v OP
PPR vyčleněno 300 milionů korun. Nejpozději 23. března musejí
zájemci předložit projekty do výzvy číslo 35 nazvané Podpora
sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení,
na kterou je v pražském operačním programu připraveno
300 milionů korun.

8 | Zprávy z pólu – zima 2017

Rok 2018 přinese deset
nových výzev
Hned tři výzvy se pro žadatele uzavřou 29. března. Půjde
o výzvu číslo 29 nazvanou Inovační poptávka veřejného sektoru
II s alokací 400 milionů korun, o výzvu číslo 36 nazvanou
Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro
poskytování péče o děti s alokací 130 milionů korun a o výzvu
číslo 37 nazvanou Modernizace zařízení a vybavení pražských
škol, na niž je vyčleněno 100 milionů korun.
Jen o den později, 30. března, skončí možnost požádat
o dotaci na projekt ve výzvě číslo 16 nazvané ITI - Zvyšování
atraktivity užívání městské veřejné dopravy, na niž je alokováno
600 milionů korun.
Poslední květnový den se uzavře výzva číslo 28 nazvaná Inkluze
a multikulturní vzdělávání, pro kterou pražský operační program
počítá s částkou 400 milionů korun.
Posledními uzavřenými výzvami bude 31. července výzva číslo 30
nazvaná Energetické úspory v městských objektech – Realizace
pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských
budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, na niž
je z OP PPR vyčleněno 900 milionů korun, a výzva číslo 31
nazvaná Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování
energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro
zajištění provozu městské veřejné dopravy s alokací 400 milionů
korun.

Deset nových výzev je připraveno v harmonogramu
pražského operačního programu na rok 2018. Na výzvy je
vyčleněno 2,19 miliardy korun. Hlavní plánovací komise OP
PPR harmonogram schválila 15. listopadu.
Čtyři výzvy s celkovou alokací 560 milionů korun se vztahují
k prioritní ose 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora
zaměstnanosti. Jako první bude v této ose 7. března vyhlášena
výzva číslo 43 nazvaná Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti,
na niž je z pražského operačního programu vyčleněno 30 milionů
korun. Následovat bude 11. dubna výzva číslo 46 nazvaná
Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální
inkluze s celkovou alokací 150 milionů korun. Sedmnáctého října
bude vyhlášena výzva číslo 49 nazvaná Modernizace zařízení
a vybavení pražských škol III s alokací 80 milionů korun a rovněž
výzva číslo 50 nazvaná Inkluze a multikulturní vzdělávání II
s alokací 300 milionů korun.

Dvě výzvy s celkovou alokací 610 milionů korun jsou připraveny
pro prioritní osu 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory. Obě
výzvy budou vyhlášeny 11. dubna. Na výzvu číslo 44 nazvanou
Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým
dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy je
vyčleněno 410 milionů korun a na výzvu číslo 45 nazvanou ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy 200 milionů
korun.
V prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje
a inovací bude 17. ledna vyhlášena výzva číslo 39 nazvaná
Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační
infrastruktury III, na kterou je v pražském operačním programu
vyčleněno 600 milionů korun.

Tři výzvy s celkovou alokací 422 milionů korun míří do prioritní
osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Jako
první bude v této ose vyhlášena 24. ledna výzva číslo 38 nazvaná
Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných
pracovišť, na kterou je vyčleněno 42 milionů korun. Následovat
bude 13. září výzva číslo 46 nazvaná Podpora sociálních služeb,
komunitního života a sociálního bydlení s celkovou alokací
160 milionů korun a dále výzva číslo 47 nazvaná Podpora
komunitního života a sociálního podnikání, pro kterou OP PPR
počítá s částkou 220 milionů korun.
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rozhovor
Linda Sadílková
vedoucí oddělení
finančního řízení
a kontrol

Kontrolovat realizaci
projektů znamená
také pomáhat
příjemcům dotací
Název oddělení finančního
řízení a kontrol odboru
evropských fondů pražského
magistrátu sice budí
respekt, v jeho čele však
stojí usměvavá žena, Linda
Sadílková. Poprosili jsme ji,
aby nám své oddělení a svou
práci přiblížila.
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Vedoucí oddělení jste se stala v září, kde jste působila do té
doby a jak byste sama sebe charakterizovala?
Před nástupem na Magistrát hlavního města Prahy jsem
připravovala projekty pro neziskovou organizaci, takže jsem
celý dotační proces poznala nejdříve tak říkajíc z druhé
strany, z pozice příjemce dotací. Když jsem pak dostala
nabídku podílet se na Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost pro pražský magistrát, neváhala jsem,
líbila se mi možnost zúročit zde své vzdělání a zkušenosti.

předložené projekty, jsme postoupili do současné fáze, kdy je
v realizaci na čtyři sta projektů za 3,2 miliardy korun a další
desítky smluv o financování projektu chceme ještě do konce
roku uzavřít.

Jedním z předpokladů dobrých pracovních výsledků je dobrá
organizace všech činností a dobrý tým. Jak si vedete v tomto
směru?

S většinou kolegů jsem tu začínala, takže se dobře známe.
Nejsem typ úředníka, který by od stolu sledoval statistiky
Nesmírně si cením toho, že si vzájemně vycházíme vstříc,
a kolonky „má dáti - dal“, nebo spravoval veřejné peníze
pomáháme si a umíme táhnout za jeden provaz, a to
v povýšeném neosobním stylu
nejen v problémových pracovních
„rozděl a panuj“. Vždy mě bavilo
situacích. Jsme, bez přehánění, velmi
„Nespravuji peníze ve stylu
sledovat celý proces realizace
dobrý tým a myslím, že je to na
„rozděl a panuj“.“
projektu od první myšlenky
pracovních výsledcích vidět.
přenesené na papír až po
Bez dobré komunikace a spolupráce
zhmotněný výsledek, ať už třeba
mezi jednotlivými odděleními by operační program
v podobě stavby, nebo účinné pomoci potřebným.
nefungoval. Například díky spolupráci s oddělením řízení
a koordinace programu jsme ve velmi krátké době připravili
výjimku ředitele ke zjednodušení administrace pro příjemce,
Na magistrát jste nastoupila přesně před deseti lety. Jakých
kdy byly sníženy počty příloh ke zprávám o realizaci
deset let to bylo?
a současně se pro příjemce snížila zátěž s administrací výkazů
Prvního prosince 2007 jsem nastoupila na pozici finanční
práce.
manažerky projektů někdejšího Operačního programu Praha
Také bylo v krátké době nutné vyřešit problém s narůstajícím
– Konkurenceschopnost, před třemi lety jsem se plně zapojila
objemem práce našeho oddělení tak, abychom snížili dobu
do implementace Operačního programu Praha – pól růstu
schvalování zpráv o realizaci s žádostmi o platbu. To se nám
ČR a v září jsem se na základě výsledků výběrového řízení
povedlo díky spolupráci s oddělením udržitelnosti a ukončování
stala vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol.
programu, s nímž nově provádíme veřejnosprávní kontroly na
Přes období, kdy jsme připravovali a vyhlašovali první výzvy
místě realizovaných projektů.
pro nový operační program a takřka natěšeně pročítali první
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rozhovor
Úzce spolupracujeme i s oddělením projektů, se kterým
nyní koordinujeme předání části agendy v podobě exante kontroly projektů a přípravy uzavírání právních aktů,
a to právě na oddělení projektů. Veškeré uvedené změny
přispějí zejména k tomu, abychom se mohli více a efektivněji
věnovat projektům a zkrátili tak dobu potřebnou pro kontrolu
předložených zpráv o realizaci.

„S tlakem ze strany politiků
či zájemců
o dotace jsem se nesetkala.“

Vaše oddělení patří v rámci odboru evropských fondů
k největším, co přesně je náplní jeho činnosti?
Oddělení finančního řízení a kontrol má na starosti zejména
administraci a kontrolu realizace projektů, které byly
schváleny Zastupitelstvem hlavního města Prahy k podpoře.
Je ale na místě poznamenat, že kontrola zahrnuje též činnosti
podpůrné, což znamená, že příjemcům poskytujeme podporu
v průběhu realizace projektu. Podpora spočívá zejména
v konzultacích, doporučení k chystaným změnám v projektu či
doporučení k zadávacím dokumentacím. A také pro příjemce
pořádáme odborné semináře, které přispívají k objasnění
problematiky čerpání ze strukturálních fondů a k úspěšné
realizaci projektů.

Ke každému projektu jsou přiděleni dva finanční manažeři,
Sféru dotací před časem zasáhla série afér souvisejících s jejich
kteří jsou příjemcům k dispozici pro řešení jak otázek finančních,
přidělováním. Setkala jste se někdy s pokusem ovlivnit vaši
tak otázek věcných spojených s realizací projektu. Kontrolní
práci?
činnost spočívá zejména v kontrole
S politickým tlakem, ale ani s tlakem ze
předložených zpráv o realizaci
„Naším úkolem je i podpora příjemců strany některého ze zájemců o dotace
s žádostmi o platbu, které příjemci
jsem se za celou dobu svého působení
dotací při realizaci projektu.“
odevzdávají dle daného plánu,
na magistrátu nesetkala ani jednou.
a dále v tom, že finanční manažeři
Jsem přesvědčena, že je to tak i díky
jsou členy kontrolních skupin, které
tomu, že jsme skutečně dobrý, soudržný tým, který nedává
vykonávají kontroly na místě u příjemců podpory.
sebemenší záminku myslet si, že by někdo mohl s pokusem
o korupci, protekci či jakýkoli jiný typ manipulace uspět.
Navíc máme dobře nastaveny kontrolní mechanismy, takže
Pravděpodobně ne vždy se příjemce dotací ztotožní s vašimi
si vůbec neumím představit, jak by cokoli v tomto směru
zjištěními a závěry. Jak postupujete v těchto případech? Dostali
mohlo
někomu projít.
se vaši pracovníci někdy i do skutečně nepříjemné situace?
Samozřejmě, že se stává, že příjemce nesouhlasí s některými
nedostatky, které jsme jako řídicí orgán operačního programu
zjistili. I v tomto případě však máme řídicí a kontrolní
systémy, na jejichž základě případný nedostatek podrobně
identifikujeme a příjemce má možnost na základě výzvy
k doplnění zprávy o realizaci podat vysvětlení či zjednat
nápravu.
V případě, že by příjemce nedostatek neodstranil a se zjištěním
by i nadále nesouhlasil, zahájíme veřejnosprávní kontrolu, kde
má příjemce možnost podat proti jejímu výstupu, protokolu
z kontroly, zákonné námitky. V současnosti však evidujeme
jen velmi malé množství těchto zjištění a doufáme, že v tomto
trendu budeme pokračovat. Skutečně nepříjemnou situaci
jsme doposud naštěstí neměli.
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Ve vašem oddělení, podobně jako v ostatních odděleních,
výrazně převažují ženy nad muži. Čím si to vysvětlujete?
Muži obecně mají menší zájem o práci ve veřejné správě,
zřejmě ji nepovažují za něco, čím se mohou chlubit, a snaží
se prosadit v jiných oborech. Menší zastoupení mužů, které se
týká i našeho oddělení, sice nemá vliv na výsledky naší práce,
přesto jsme však rádi, že nejsme čistě ženský kolektiv. Mužský
prvek je důležitý, protože dokáže neutralizovat, uklidnit
některé nepříjemné situace. Je to patrné i při již zmíněných
kontrolách na místě u příjemců podpory.
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Dotace pomohou zhmotnit výsledky vědeckého
bádání, podpoří začínající podnikatele, rodiče
malých dětí i sociálně vyloučené, zlepší prostředí
a výuku ve školách a školkách či vybavení metra

Výzva č. 24
Podpora transferu technologií a znalostí
z výzkumných organizací do praxe
Celkem 21 projektů za bezmála 412 milionů korun schválili v září
pražští zastupitelé v rámci výzvy číslo 24 nazvané Podpora
transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do
praxe.
Dotaci ve výši 17,4 milionu získal například projekt Českého
vysokého učení technického, konkrétně Fakulty elektrotechnické,
nazvaný ČVUT FEL – Znalosti pro Prahu. Projekt se skládá
ze tří dílčích konceptů - technologií a znalostí vytvořených
na zmíněné fakultě, u kterých bude v první fázi ověřena
proveditelnost a komerční potenciál a ve druhé fázi bude
připravena komercializace úspěšných projektů.
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První ze tří podprojektů nese název Vyšetření očních pohybů jako
cesta k objektivizaci nálezů v dětské psychologii a speciální
pedagogice. Jeho cílem je aplikovat metodu, jejíž podstatou
je registrace očních pohybů, do pražských pedagogickopsychologických poraden a speciálně pedagogických
center. Metoda vychází z toho, že čím lépe a čím dříve dítěti
porozumíme, tím účinněji ho lze vést. Je zacílena na oblasti
neurovývojových poruch (intelektová disabilita, poruchy učení,
poruchy komunikační, ADHD, Tourettův syndrom, poruchy
autistického spektra), poruch citové vazby a na disruptivní
poruchy (poruchy kontroly impulsů), což jsou nejčastější
vývojové odchylky, s nimiž se setkávají pracoviště prvního
kontaktu s klientem, pro něž je metoda určena. Metoda tak
přispěje k objektivizaci nálezů v dětské psychologii a speciální
pedagogice a ke včasné screeningové diagnostice dětí v oblasti,
v níž poradna či speciálně pedagogické centrum působí.

simulování a emulování komplexního provozu zdravotnického
operačního střediska bude možné provádět výcvik jednotlivých
operátorů a celých operátorských týmů, a to jak při běžném
provozu, tak při řešení mimořádných událostí a kritických či
nestandardních situací. Zásadním přínosem je nácvik a osvojení
správných návyků a secvičení týmového řešení realistických
scénářů situací zpracovaných na základě analýzy reálných
kazuistik a zkušeností operačních středisek.

proti nim, se kterými se organizace potýkají. Platforma je unikátní
svým důrazem na implementaci posledních výzkumných trendů
v oblasti softwarově definovaných sítí a softwarově definované
kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě i v oblasti
vzdělávání dospělých. V porovnání se stávajícími přístupy
k tréningu a zvládání bezpečnostních incidentů se jedná
o řešení, které bude ekonomicky řádově levnější než systémy
nabízené na trhu.

Třetím dílčím projektem je Tréninková platforma pro rozvoj
kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti firem. Cílem
tohoto projektu je vytvořit tréninkovou HW/SW platformu
umožňující realistický výcvik pracovníků zodpovědných za
kybernetickou bezpečnost v organizaci. Pomocí platformy bude
možné simulovat různé scénáře kybernetických útoků a obrany

Mezi úspěšnými žadateli o podporu v rámci výzvy číslo 24 je
rovněž Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
Cílem jeho projektu nazvaného ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ
MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových
a odpadních jako důsledek lidské činnosti za bezmála
31 milionů korun je omezit potenciální zdravotní rizika z pitné

Druhý podprojekt má název Výcviková platforma pro
zdravotnické operační středisko. Jeho cílem je technologické
ověření realizovatelnosti a vznik tréninkové platformy pro
výcvik a kontinuální rozvoj operátorů a operátorských týmů
zdravotnických operačních středisek. Pomocí realistického
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Třetí aktivita nese název Výskyt prioritních a prioritně
nebezpečných látek v povodí. Řešení se zaměřuje na chemické
látky, které z hlediska šíření v povodí vodních toků a jejich
ekosystémů představují nejvyšší riziko ohrožení.
Smyslem čtvrté aktivity nazvané Odpadní voda jako
diagnostické médium hl. města Prahy je získat objektivní údaje.

a povrchové vody pro obyvatele Prahy, zvýšit úroveň poznání
o příčinách a důsledcích znečištění vod a podpořit zavedení
nových technologií a postupů šetrných k přírodě do praxe.
V důsledku lidské činnosti se do vody dostává množství
cizorodých látek, které z povrchových vod přecházejí do pitných
a podzemních vod. V rámci projektu budou proto ověřovány
čtyři koncepty zabývající se různými druhy vod a kontaminantů.
První aktivitou je Studie vnosu pesticidů do vodárenské
nádrže Švihov (Želivka) s využitím nových vzorkovacích
technik a odstranění organických látek ze sorpčních filtrů za
ozonizací vysoce účinnou chemickou destrukcí. Vodní nádrž
Švihov, největší vodárenská nádrž v ČR, je zdrojem surové vody
pro její úpravu na vodu pitnou pro Prahu (zhruba 75 procent)
a obce ve středočeském kraji, a proto je znečištění povodí
Želivky pesticidy dlouhodobým a závažným problémem.
Druhou aktivitou je Zkvalitnění monitoringu biologické
kvality pitných vod. Současný systém sledování kvality vod
přitékajících na úpravu, sledování reakce pstruhů duhových,
totiž vykazuje nedostatky, které významně ovlivňují jeho
vypovídací schopnost, a tím i celkovou úroveň kontroly
biologických vlastností povrchových vod určených pro výrobu
pitné vody především pro Prahu.
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České vysoké učení technické získalo dotaci s celkovými
způsobilými náklady ve výši 8,5 milionu korun na projekt
nazvaný Příprava komercializace nových metod vzdělávání
pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0.
Projekt se věnuje problematice nedostatečné přípravy žáků na
nové potřeby trhu práce v prostředí digitální ekonomiky. Trendy
ve vzdělávání a přípravě žáků se totiž od tradičního přístupu
zaměřeného na vyučujícího a na množství předávaného
poznání posouvají k přístupům orientovaným na schopnosti
studenta umět toto poznání aplikovat. Ve světě přehlceném
daty je stále obtížnější se orientovat a umět vybrat relevantní
informace. Moderní svět přitom podle autorů projektu neplatí
za to, co lidé vědí, ale co s tím dokáží udělat.
Řada středních či základních škol by ráda do výuky zařadila
moderní přístupy ke vzdělávání, ale neví, jak problematiku
uceleně uchopit. Projekt se proto zaměřuje na přenos poznatků
z aktuálních výzkumů v oblasti vzdělávání žáků a dospělých,
konkrétně usiluje o vytvoření vzdělávací platformy, která je
otevřená a snadno přizpůsobitelná potřebám výuky. V souvislosti
s touto platformou budou vytvořeny i vhodné metodické
a didaktické postupy, které aplikují poslední poznatky v oblasti
vzdělávání a moderního přístupu ke studentovi.

Výzva č. 9
Projekty spolupráce výzkumného sektoru
s aplikační sférou – inovační vouchery

finanční podporu obdrží formou zpětně proplácených dotací.
Voucher se pohybuje mezi 75 tisíci korunami a dvěma miliony
korun na jeden projekt, přičemž podniky se musejí zavázat k jeho
spolufinancování - u projektů do 500 tisíc korun jde o 25 procent
a u projektů nad 500 tisíc o 50 procent. Jejich využití podnikům
přinese kromě jiného rozšíření know-how a nabídky, zefektivnění
výroby, zvýšení obratu a získání nových odběratelů.
Výzvy na Pražský voucher na inovační projekty budou vypsány
od 1. ledna příštího roku.

Bezmála 300 milionů korun je v rámci výzvy číslo 9 nazvané
Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou
– inovační vouchery určeno na projekty zaměřené na
podporu spolupráce malých a středních firem s výzkumnými
pracovišti.
Cílem projektu, který pražští zastupitelé schválili v září, je podpořit
spolupráci malých a středních podniků s vysokými školami
a výzkumnými pracovišti v oblasti inovací, která je v Praze, stejně
jako v jiných krajích ČR, velmi nízká, a to přesto, že v hlavním
městě působí mnoho těchto špičkových institucí. Za pozornost
v této souvislosti stojí zjištění Českého statistického úřadu, podle
něhož v letech 2010 až 2012 inovovalo o 17 procent méně malých
podniků, než v letech 2006 až 2008. Mezi nejčastější překážky
bránící podnikům inovovat přitom patří zejména nedostatek
vlastních finančních zdrojů a nedostupnost finančních zdrojů
mimo podnik.
Praha chce za pomoci evropských peněz přispět ke zlepšení
situace zavedením Pražských voucherů na inovační projekty.
Malé a střední podniky si za vouchery budou moci od
výzkumných organizací nakoupit služby potřebné k inovacím,
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Výzva č. 11

zkušenosti i uplatnění prostřednictvím poradenských služeb
zahraničních mentorů. Praha chce podporovat pobyty především
na západním pobřeží USA (Silicon Valley), na východním
pobřeží USA (New York) a v Číně (Shanghai a Shenzhen).

Výzva č. 21

Vznik a rozvoj kapacit poskytujících
progresivní služby pro podnikatele (MSP)

Další vouchery jsou zaměřeny na zahraniční veletrhy a výstavy,
na koučing a mentoring, a na kreativní služby.

Posílení inkluze v multikulturní společnosti

Tři sta milionů korun míří v rámci výzvy číslo 11 nazvané
Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby
pro podnikatele (MSP) k pražským startupům. Podpora
k začínajícím podnikatelům zamíří formou čtyř typů
Specializovaných voucherů.
Podle dostupných údajů v posledních třech letech zahájilo
v Praze ekonomickou činnost téměř 46 tisíc malých a středních
firem. Začínající podniky se přitom potýkají s nedostatkem
financí a kvalifikovaných zaměstnanců a často záhy vzdají
pokusy čelit konkurenčnímu tlaku zavedených společností. Na
vině je i nedostatečná finanční podpora inovačního potenciálu
pražských malých a středních firem, především startupů. Ty se sice
v Praze koncentrují, hlavní město však oproti ostatním krajům ČR,
kde se v uplynulém programovém období uskutečnily rozsáhlé
investice do tohoto typu projektů, na výraznější financování
zaměřené na rozvíjející se a inovační MSP stále čeká.
Situaci by nyní měly zlepšit čtyři voucherové programy určené
pro pražské malé a střední firmy s podnikatelskou historií do
tří let. Prvním typem bude voucher na pobyt v zahraničních
inkubátorech, kde budou začínající podnikatelé moci získat
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Cílem projektu spolufinancovaného z OP PPR je podpořit
nejméně 231 pražských malých a středních firem, z nichž
nemalá část by bez podpory byla pravděpodobně nucena
během několika let činnost ukončit. Mezi podporovanými budou
zejména ty startupy, které vyvíjejí produkt či službu, které jsou
v daném místě, případně době jedinečné, jež se pokoušejí
řešit určitý problém jedinečným a inovativním způsobem, mají
potenciál rychlého růstu z hlediska příjmů a počtu zákazníků,
kde hlavní úlohu za podnikání hrají sami zakladatelé a které pro
svůj další růst potřebují investice.
Výzvy na Specializované vouchery budou vypsány od 1. ledna
příštího roku.

komplexní systém péče o kvalitu vzdělávání a začlenění žáků
s odlišným mateřským jazykem. Druhý z projektů za téměř osm
milionů korun sleduje systematickou podporu pedagogů v oblasti
multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a práce se
žáky v kulturně, jazykově a sociálně diverzifikované třídě.

Podporu pro 47 projektů v celkové výši 182 milionů korun
schválili pražští zastupitelé v září v rámci výzvy č. 21 nazvané
Posílení inkluze v multikulturní společnosti. O dotaci
z pražského operačního programu se v této výzvě ucházelo
70 projektů.
Schválené projekty jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí žáků pro
posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol a komunitních
aktivit a na integraci dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci
volnočasových a neformálních aktivit, a také na zvyšování
kompetencí pedagogů a dalších pracovníků ve vzdělávání.
Se svou žádostí o podporu uspěla například Asociace učitelů
občanské výchovy a společenských věd. Její projekt za 6,7 milionu
korun si klade za cíl pořádat pro více než stovku učitelů občanské
výchovy, dějepisu, zeměpisu, cizích jazyků a dalších předmětů
působící na pražských základních a středních školách kurzy
zaměřené kromě jiného na rozvoj moderních metod výuky
vedoucích k rozvoji sociálních a občanských kompetencí studentů.
Projekt počítá též s pořádáním workshopů a zahraničních stáží.
Dva projekty bude realizovat také Univerzita Karlova. Cílem
prvního z jejích projektů s celkovými způsobilými výdaji ve
výši bezmála deseti milionů korun je vytvořit a prakticky ověřit
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Výzva č. 23
Navýšení kapacit základního vzdělávání
za účelem sociální inkluze
Třináct projektů za celkem 443 milionů korun schválili pražští
zastupitelé v září v rámci výzvy číslo 23 nazvané Navýšení
kapacit základních vzdělávání za účelem sociální inkluze.
O podporu z OP PPR se v této výzvě ucházelo 16 projektů.

Nejnákladnější projekt za celkem 99 milionů korun bude
realizovat osmá pražská městská část. Dotace z pražského
operačního programu jí umožní vytvořit na Základní škole
Lyčkovo náměstí 11 nových učeben pro 317 žáků především
se sociokulturním znevýhodněním (například Romů, dětí
imigrantů či azylantů a dětí z nepodnětného prostředí) a žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Městská část Praha 22 bude díky podpoře z pražského
operačního programu moci přistavět v Základní škole U Obory
nový pavilon, v němž vznikne kromě jiného devět nových tříd.
Projekt za 72,7 milionu korun navýší kapacitu školy o 300 míst,
čímž bude možné udržet přiměřený počet žáků ve třídách
a zlepšit tak podmínky pro výuku a sociální začleňování žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami.

Výzva č. 8
Inovační poptávka veřejného sektoru
Částkou ve výši bezmála 249 milionů korun podpořili
v listopadu pražští zastupitelé projekty v rámci průběžné
výzvy číslo 8 nazvané Inovační poptávka veřejného sektoru.
Podporu z pražského operačního programu získalo osm
z deseti předložených projektů.

sledovací a inteligentní dopravní systém pro parkování na území
Prahy 3, který by řidičům umožnil rychlou a efektivní orientaci
na zdejších silnicích.
Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že auta se pohybují
průměrně deset procent času, zbylých devadesát procent
jsou odstavena, z toho tři čtvrtiny v ulicích. Je proto nezbytné
využití parkovacích míst optimalizovat i tím, že řidiči budou mít
k dispozici aktuální údaje o volných parkovacích místech. Pokud
totiž ubude řidičů opakovaně projíždějících ulicemi ve snaze
najít volné místo, zlepší se v oblasti dopravní situace, bezpečnost
i životní prostředí a současně se zvýší spokojenost zdejších
obyvatel.

Dotaci získal kromě jiných Projekt komplexního řešení kvality
vnitřního prostředí na středních školách zřizovaných HMP,
jehož celkové způsobilé výdaje činí přes 13 milionů korun. Autoři
projektu vycházejí z faktu, že kvalita vnitřního prostředí na
středních školách je neuspokojivá a není nijak průběžně sledována.
Ve třídách a kancelářích se mohou vyskytovat škodliviny, plísně
a další alergeny, které zhoršují kvalitu výuky i pozornost žáků,
přispívají k jejich větší nemocnosti a v extrémních případech
mohou vést i k trvalému poškození zdraví. V důsledku zateplování
budov a výměny oken se navíc v budovách méně větrá, takže
nahromaděné škodliviny přirozenou cestou neodcházejí.
Cílem projektu je proto vnitřní prostředí středních škol v Praze
prostřednictvím technických a organizačních opatření zlepšit.
Se žádostí o dotaci na projekt nazvaný Interaktivní sledování
obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů uspěla třetí
pražská městská část. Smyslem tohoto projektu s celkovými
způsobilými výdaji přes 27 milionů korun je vytvořit komplexní
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Výzva č. 25
Podpora vzniku a rozvoje sociálních
podniků a chráněných pracovišť
Více než 22,5 milionu korun vyčlenili pražští zastupitelé
na projekty, které v listopadu schválili v rámci výzvy číslo
25 nazvané Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků
a chráněných pracovišť. Z 18 předložených žádostí o podporu
jich uspělo sedm.
Dotaci z pražského operačního programu získala například
společnost Gastro Corpus s r.o., a sice na projekt nazvaný
Výroba zeleninových chipsů v sociálním podniku. Projekt za
bezmála čtyři miliony korun umožní vznik kompletně vybavené
nové provozovny s linkou na sušení zeleniny a výrobu ochucených
zeleninových chipsů fungující jako sociální podnik. Ten poskytne
pracovní místa, uplatnění a rozvoj sociálně ohroženým
a vyloučeným osobám, konkrétně duševně nemocným lidem,
kteří se léčí a jejichž stav je stabilizovaný.

Tři nezaměstnaní lidé starší 50 let získají práci díky projektu
nazvanému Sociální podnik FOTO ZOUL. Projekt za
necelé čtyři miliony korun umožní žadatelům o podporu
zahájit podnikání spočívající ve výrobě fotografií a dalšího
fotografického sortimentu.

Výzva č. 27
Podpora sociálních služeb, komunitního
života a sociálního bydlení

určeno pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně
rodin s jedním rodičem samoživitelem, či samoživitelkou, které se
ocitnou bez přístřeší, nebo jim tato situace bude hrozit.
V Praze žijí zhruba čtyři tisíce lidí bez domova, tisícům dalších
to hrozí. Asi 20 procent bezdomovců tvoří ženy, jejich podíl však
stoupá.

Podporu ve výši přes 107 milionů korun schválili v listopadu
pražští zastupitelé pro projekty podané do výzvy nazvané
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního
bydlení. Ze 17 žadatelů o dotaci jich uspělo deset.

Díky podpoře z OP PPR bude také moci být uskutečněn projekt za
celkem 15 milionů korun nazvaný Kulturně komunitní centrum
Praha – Zbraslav. Centrum vznikne rekonstrukcí nevyužívaného
objektu a pomoc ve formě vzdělávání, poradenství, klubů pro
školáky či kulturních akcí v něm najdou především rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci a děti a mládež z takovýchto rodin.

Největší podporu získal projekt s celkovými způsobilými
náklady 35 milionů korun nazvaný Azylový dům pro rodiny
s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4. Díky dotaci z pražského
operačního programu najde po stavebních úpravách na
zmíněné adrese ubytování až na jeden rok 35 lidí. Zařízení bude

V Praze – Zbraslavi je nyní více než 1100 domácností
s nezaopatřenými dětmi, přičemž zhruba polovině z nich hrozí
sociální vyloučení. Polovinu zdejších domácností s dětmi totiž
tvoří neúplné rodiny, deset procent pak rodiny s jedním rodičem
samoživitelem, kde druhý rodič finančně nepřispívá.

Na pomoc duševně nemocným je zaměřen rovněž projekt
nazvaný Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku. S pomocí
dotace ve výši téměř čtyři miliony korun chce žadatel, FEES,
spol. s r.o., rozjet výrobu lisovaných a pečených müsli tyčinek.
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Výzva č. 40
Energetické úspory v městských objektech
– Zvyšování energetické efektivity v rámci
objektů a technických zařízení pro zajištění
provozu městské silniční dopravy
Podporu v celkové výši 182,5 milionu korun schválili v září
a v listopadu pražští zastupitelé pro dva projekty v rámci
průběžné výzvy č. 40 nazvané Energetické úspory
v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity
v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu
městské silniční dopravy.

Nejen pražské řidiče jistě potěší modernizace osvětlení ve
Strahovském a Zlíchovském tunelu, která se uskuteční v rámci
prvního ze schválených projektů. V rámci projektu s celkovými
způsobilými náklady ve výši 99,6 milionu korun bude současný
systém osvětlení nahrazen světelnými tělesy s vyšší účinností
a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení a budou
zmodernizovány trafostanice sloužící k napájení technologií
v tunelech. Tyto změny umožní snížit energetickou náročnost
provozu obou automobilových tunelů.
Záměrem druhého projektu za bezmála 83 milionů korun je
pořídit a do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy
v majetku Hlavního města Prahy instalovat nová, energeticky
méně náročná svítidla. Autoři projektu vycházeli při jeho přípravě
z nutnosti dodržet normu ČSN EN 13 201, aby v budoucnu bylo
na tento projekt možné navázat v rámci projektů Smart City.

Výzva č. 31

Výzva č. 20

Energetické úspory v městských objektech
– Zvyšování energetické efektivity v rámci
objektů a technických zařízení pro zajištění
provozu městské veřejné dopravy

Modernizace zařízení
pražských škol

Šest projektů předložených Dopravním podnikem
hl. m. Prahy za celkem 196,5 milionu korun schválili pražští
zastupitelé 14. prosince v rámci průběžné výzvy číslo 31.
Dotace z pražského operačního programu umožní modernizaci
vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra Dejvická,
Smíchovské nádraží, Můstek a Náměstí Republiky. Současná
zastaralá a energeticky vysoce náročná vzduchotechnická
zařízení v těchto stanicích nahradí moderní energeticky efektivní
systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, což
kromě úspory energie povede kromě jiného i ke snížení emisí
skleníkových plynů a také ke zvýšení požární bezpečnosti
provozu.
Cílem dalších dvou schválených projektů je výměna zastaralého
a na spotřebu energie vysoce náročného osvětlení ve stanicích
metra Jinonice a Skalka za moderní energeticky efektivní
osvětlovací soustavu.
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Podporu pro 96 projektů za celkem 222 milionů korun
schválili na svých zasedáních 30. listopadu a 14. prosince
pražští zastupitelé v rámci výzvy číslo 20 nazvané
Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. O dotace
se v této výzvě ucházelo celkem 146 projektů.
V první fázi zastupitelé schválili 63 projektů, z nichž dva největší
bude realizovat čtrnáctá pražská městská část. Celkové způsobilé
výdaje každého z obou projektů dosahují 7,5 milionu korun. Díky
dotaci z pražského operačního programu bude v rámci prvního
projektu možné vybudovat nové venkovní polytechnické učebny
v zahradách tří mateřských škol na území Prahy 14, a to v MŠ
Vybíralova, MŠ Šebelova a MŠ Gen. Janouška. Druhý projekt
dá vzniknout čtyřem obdobným prostorám v MŠ Kostlivého,
MŠ Zelenečská a MŠ Štolmířská a rovněž v Základní škole
Hloubětínská, kde bude využívána žáky prvního stupně a školní
družinou.
Dotaci z OP PPR získala kromě mnoha dalších také Základní
škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12. Cílem jejího projektu
za 3,2 milionu korun je modernizovat dvě odborné učebny
základní školy a jednu učebnu mateřské školy s edukativním
zaměřením. Učebny chemie a fyziky bude moci díky
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schválené dotaci stavebně upravit a vybavit novým nábytkem
a pomůckami rovněž Základní škola Burešova 14, čtyři odborné
učebny díky získané podpoře zmodernizuje i Základní škola
a mateřská škola Na Slovance v Bedřichovské ulici v Praze 8.

Výzva č. 26

Výzva č. 22

Ve druhé, prosincové vlně schválili pražští zastupitelé dotaci
pro dalších 33 projektů. Mezi žadateli, kteří uspěli, je například
gymnázium Nad Alejí 1952 v Praze 6. V rámci svého projektu za
2,5 milionu korun bude gymnázium moci nechat provést drobné
stavební úpravy odborné učebny biologie a nechat tuto učebnu
zařídit novým vybavením potřebným pro výuku.

Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Celkem pět projektů podpořili na svém zasedání 14. prosince
pražští zastupitelé v rámci výzvy číslo 26 nazvané Zvyšování
kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků,
včetně inkubátorů. Z původních 14 předložených žádostí
o dotaci jich uspělo pět.

Celkem 17 projektů za více než 46 milionů korun již pražští
zastupitelé schválili v průběžné výzvě č. 22 nazvané Zvýšení
dostupnosti zařízení péče o děti.

Podporu z OP PPR získala na svůj projekt s celkovými způsobilými
výdaji ve výši přes 2,4 milionu korun také Střední průmyslová
škola dopravní. Ta bude díky dotaci moci v jedné ze svých
budov, v objektu Moravská, vybudovat novou elektrolaboratoř
a jazykovou učebnu, ve druhém objektu v Motole bude
vybudována síťová infrastruktura a pro objekt Košíře bude
zakoupena tlaková nádoba kompresoru a měřicí a diagnostický
systém v emisní stanici MDS.
Díky podpoře z pražského operačního programu se dočká
modernizace rovněž šest učeben na šesti odděleních Základní
školy a Mateřské školy při Nemocnici Na Bulovce v Praze 8.
Díky projektu za 3,4 milionu korun bude toto zařízení moci
vybudovat hernu, koutky pro rozvoj polytechnických dovedností
či zázemí pro vyhodnocování dat a také pořídit vizualizér.
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Podporu z pražského operačního programu získal kromě
jiných projekt s celkovými způsobilými náklady ve výši bezmála
50 milionů korun nazvaný KULTIPLEX 64. V rámci projektu, který
si klade za cíl podpořit rozvoj slavné české filmařské, animátorské
a herní tradice, vznikne v prostoru bývalého kina 64 U Hradeb
unikátní prostor a prostředí pro inkubaci a sdílení znalostí zejména
pro mladé podniky s exportním potenciálem. Smyslem projektu
je vznik nové kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru
s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu.
Celkové způsobilé náklady ve výši bezmála 27 milionů korun
si vyžádá projekt, na který získala dotaci Česká zemědělská
univerzita v Praze. Cílem jejího projektu je odstranit bariéry startu
podnikání studenta/absolventa ČZU prostřednictvím rozšíření jeho
znalostí a dovedností nabídkou vzdělávacích aktivit a couchingu
poskytovaných v zázemí podnikatelského inkubátoru ČZU Point
One. Dotace z OP PPR umožní rozšířit současné prostory, vybavit je
moderními technologiemi, díky nimž budou nově vznikající startupy
moci získat potřebné know-how v oblasti podnikání a konzultovat
postupy a výsledky své práce s experty z praxe.

Projekty v této výzvě se pražské zastupitelstvo zabývalo již
několikrát, poprvé letos v únoru, naposledy 14. prosince. Mezi
úspěšnými žadateli jsou mimo jiné Centrum sociálních služeb
Praha, Sociální služby městské části 12 či Zdravotnické zařízení
MČ Praha 4, které získalo dotace na provoz sedmi dětských
skupin.
Díky podpoře z pražského operačního programu nabídne
umístění dětí v dětské skupině svým zaměstnancům i pražský
magistrát. Dětská skupina Zvonek pro 12 dětí ve věku od dvou
let do zahájení školní docházky bude od dubna příštího roku
fungovat v Jungmannově ulici. Protože zájem o umístění dětí je
mezi zaměstnanci magistrátu velký, procesem hodnocení nyní
prochází i další projekt na vybudování druhé dětské skupiny
nesoucí název Klíček. Ta by mohla děti přivítat v září příštího
roku.
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Sídliště Černý Most má od
listopadu novou dětskou
skupinu BONA

V

eselé barvy na novém nábytku, dekoracích
i hračkách, všude přítomné světlo, usměvavé
pečovatelky a před okny vlastní hřiště - takové
prostředí přivítalo děti, které od listopadu začaly
navštěvovat nově vzniklou dětskou skupinu BONA ve
Šromově ulici na sídlišti Černý Most v Praze 14. Cílem
projektu, na který Centrum sociálních služeb Praha
získalo z pražského operačního programu dotaci ve
výši necelých 3,5 milionu korun, je pomoci rodičům
malých dětí skloubit rodinný a pracovní život. Na
první zkušenosti z fungování dětské skupiny BONA
jsme se zeptali její vedoucí Barbory Hancové.

Centrum sociálních služeb Praha poskytuje široké spektrum
služeb od krizových a intervenčních center, poraden, linky
důvěry, lodi Hermes nabízející nocleh lidem bez přístřeší,
terénních, resocializačních a reintegračních programů až po
azylové domy. V jednom z nich, v azylovém domě pro rodiny
s dětmi na sídlišti Černý Most, nyní nově působí i dětská skupina
BONA. Jaké úpravy bylo v objektu azylového domu nutné
provést, aby prostory vyhovovaly potřebám malých dětí?
Prostor pro dětskou skupinu BONA jsme vytvořili ze dvou
bytových jednotek azylového domu, které se nacházejí v jeho
prvním a druhém podlaží. Rekonstrukce se, myslím, velmi
podařila, jejím výsledkem je moderní, esteticky a přitom
účelně zařízený prostor zahrnující dvě herny, šatnu, sociální
vybavení, přípravnu pokrmů, kancelář, kabinet a dvě lodžie.
Dětem se u nás moc líbí, našly tu nejen nadstandardní
podmínky, ale především příjemné prostředí, ve kterém se cítí
dobře a kde rády tráví čas hrami a mnoha dalšími aktivitami.
Velkou výhodou je samozřejmě vlastní přilehlá oplocená
zahrada, kterou máme v plánu na jaře dovybavit zajímavými
herními prvky.

potíží se také zvládají samy najíst a s malou dopomocí se dokáží
i samy obléct. Dá se říci, že fungujeme podobně jako mateřská
školka, dětská skupina je její plnohodnotnou alternativou, navíc
s komfortem nižšího počtu dětí ve třídě. Práce v takto malé
skupině je krásná a užíváme si ji jak my, tak i děti.

ovšem evidovaní na úřadu práce a aktivně si hledající
zaměstnání, nebo jsou zapojeni do procesu vzdělávání či
rekvalifikace. Každý rodič však má možnost po předchozí
domluvě se k nám přijít i s dítětem podívat, všichni jsou více
než vítáni.

Jaký je o umístění dětí ve vaší skupině zájem a jaké podmínky
musejí rodiče splnit, abyste jejich dítě přijali?

Cena za pobyt a celodenní stravování dítěte činí téměř tři tisíce
korun měsíčně. Dosáhnou na tuto službu i lidé, kteří pobývají
ve zdejším azylovém domě?

Zájem je velký, zbývají poslední volná místa. V tuto chvíli však
ještě rodiče mají šanci své dítě k nám přihlásit, samozřejmě
pokud splňují alespoň jednu z podmínek vazby na trh práce
a sice, že jsou buď zaměstnáni, nebo pracují jako osoby
samostatně výdělečně činné, případně jsou nezaměstnaní,

Pokud lidé, kteří bydlí ve zdejším azylovém domě, splňují
alespoň jedno z kritérií pro odpuštění platby za pobyt dítěte,
může jim být úplata za tuto službu v dětské skupině odpuštěna.
Platit tedy budou pouze stravné, které činí 34 korun na den.

Dětská skupina BONA je určena 12 dětem ve věku od dvou let
do zahájení školní docházky. Jde o tak zvanou fyziologickou
skupinu, což znamená, že ji tvoří děti různého věku. Jak
vypadá péče o děti, z nichž některé se ještě nezvládají samy
obsloužit, zatímco jiné už třeba zkoušejí číst a počítat?
Zatím máme šest dětí v rozpětí od dvou a půl do tří a půl let
věku a všechny jsou velmi šikovné. I ty nejmenší se už obejdou
bez plenek, samozřejmě ale, že pokud mají obavy, tak jim na
odpolední spánek či delší pobyt venku plenku dáme. Bez větších
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mezinárodní spolupráce
Norští studenti se v Praze seznámili
s projekty věnovanými úsporám
energie v metru a dětským
skupinám

M

imořádně zajímavé a přínosné projekty
realizované v operačním programu Praha
- pól růstu ČR byly důvodem, proč vedení
norské vysoké školy Volda University College z města
Volda letos pro rozšíření znalostí svých studentů
v oblasti regionální politiky Evropské unie zvolilo
Prahu. Dvacítka tamních vysokoškoláků českou
metropoli v říjnu navštívila v rámci každoroční
studijní cesty po vybraných evropských městech.
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Velký zájem cizinců pak vyvolal další z projektů uskutečněných
díky dotacím z OP PPR, a sice projekt dětských skupin v Kotorské
ulici. Zařízení pro péči o děti ve věku od dvou do šesti let mladí
Norové navštívili za plného provozu, přičemž si prohlédli jak jeho
vnitřní prostory, tak i přilehlé venkovní hřiště.

Na závěr svého pobytu v Praze navštívili norští studenti
magistrát, kde se podrobně seznámili s pražským operačním
programem. Druhý den jejich program pokračoval v Ústí nad
Labem prohlídkou průmyslových investic z evropských fondů.

Prvním bodem jejich programu byla přednáška o EU
v Evropském domě v Jungmannově ulici. Poté zástupci odboru
evropských fondů pražského magistrátu norským studentům
ukázali pražské metro, které díky projektům podpořeným
z pražského operačního programu významně snižuje
energetickou náročnost svého provozu.
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pracovní stáž
Stáž v Bruselu: Náročné
čtyři týdny, které mi daly
neocenitelné zkušenosti
Neocenitelnou zkušeností pro mě byla pracovní stáž v Pražském
domě v Bruselu, kterou jsem měl před několika týdny možnost
absolvovat. Podobně jako moje kolegyně a kolegové, kteří
tento pobyt již mají za sebou, jsem měl za úkol nejen seznámit
se s fungováním institucí Evropské unie a Pražského domu
a prohloubit si znalosti o financování projektů z evropských
strukturálních fondů i dalších komunitárních programů, ale
zejména snažit se načerpat co nejvíce informací a podnětů,
které bych mohl využít ve své každodenní práci. Protože jsem
programovým manažerem prioritní osy 1 - Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací, zaměřil jsem se na
problematiku financování projektů v oblasti vědy a výzkumu
a podpory podnikání.
Během své stáže jsem měl možnost setkávat se s pracovníky
evropských institucí, především z Evropské komise, Evropského
parlamentu a Výboru regionů a zúčastnit se mnoha konferencí
a odborných diskuzí, které se přímo týkaly mé agendy, jako
například konference Boosting Growth and Cohesion in EU
Regions, Financial instruments under the European Structural
and Investment Funds (ESIF) in the 2014–2020 programming
period nebo Science is wonder-ful), agendy kolegů z pražského
magistrátu (mimo jiné setkání POLIS Urban Mobility meeting
týkající se udržitelné mobility), ale doplňkově i mých osobních
zájmů, jako byla Conference of the Regional and Local
Authorities for the Eastern Partnership, public hearing on
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The Role of Turkey in the refugee crisis či International Day of
Democracy).
Při svém bruselském pobytu jsem byl zapojen i do organizace
akcí Pražského domu, kromě jiného do vernisáže s představením
českého designu v rámci Design Brussels September nebo do
představení na prezentaci knihy o profesoru Antonínu Holém,
které bylo organizováno ve spolupráci s českou ambasádou
a Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace.
Kdo by si však snad myslel, že stáž je jakousi obdobou dovolené,
ten by se velmi mýlil. Nedílnou součástí a vlastně podmínkou
pobytu v Bruselu je totiž plné zastání „domácí“ agendy, tedy
běžné pracovní náplně každého stážisty. V mém případě šlo
například o koordinaci věcného hodnocení projektů 26. výzvy,
respektive kontroly a schvalování posudků expertních hodnotitelů,
příprava navazující výzvy a zpracování věcné náplně semináře
pro žadatele.
Přínos stáže v Pražském domě v Bruselu vidím především
v navázání nových kontaktů, podrobném poznání fungování
evropských institucí a získání zkušeností s fungováním samotného
Pražského domu. Rád bych tímto upřímně poděkoval všem
zaměstnancům Pražského domu za ochotu, vstřícnost, pomoc
a poskytnuté zázemí. Byli mi cennou inspirací.

Vít Čaban
programový manažer oddělení projektů Odboru evropských
fondů MHMP
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tipy ombudsmana
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Pochybením ovšem není odlišný názor na kvalitu žádosti nebo
jejích jednotlivých součástí, protože každé expertní hodnocení
je ze své podstaty subjektivní. Naopak důvodem k uznání
žádosti o přezkum může být například zcela zjevné přehlédnutí
podstatné informace ze strany některého z hodnotitelů nebo
chybné vyhodnocení některého z pevně kvantifikovaných
hodnoticích kritérií.

letos v srpnu nabídl pražský magistrát žadatelům, příjemcům
i dalším zájemcům v rámci Operačního programu Praha –
pól růstu ČR služby ombudsmana. Možnosti získat odbornou
radu, zpracování písemného stanoviska či posouzení
konkrétního případu bez uvedení osobních údajů již využila
celá řada žadatelů o dotaci v programu. Nejčastěji se
dotazy týkaly žádosti o přezkum postupu rozhodnutí řídicího
orgánu pražského operačního programu při posuzování
žádosti o dotaci. Pro Vaši lepší orientaci Vám nyní k této věci
nabízíme základní informace.

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že v mnoha případech by
bylo efektivnější věnovat čas místo přípravě žádosti o přezkum
spíše přepracování projektové žádosti podle doporučení
hodnotitelů do další otevřené výzvy.

Podstatné součásti žádosti o přezkum

Žádosti o přezkum
Od roku 2015 mají všichni žadatelé v systému evropských fondů
možnost podat po každém formálním kroku řídicího orgánu
žádost o přezkum. Tyto žádosti posuzuje tříčlenná přezkumná
komise, na jejíž činnosti se nesmí podílet nikdo z pracovníků, kteří
předtím hodnotili dotyčný projekt. Pražský magistrát k těmto
žádostem přistupuje velmi odpovědně, takže prostudování
případu členy přezkumné komise může být časově náročné
a žadatel může čekat na rozhodnutí několik dnů, či dokonce
týdnů. Ačkoli jde o poměrně nový nástroj, žadatelé o podporu
ho využívají v hojném počtu, takže jen v Praze už evidujeme
desítky žádostí. Z dosavadních zkušeností však vyplývá, že
většina žádostí o přezkum končí nezdarem.
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Podat, či nepodat?
Ačkoli není složité žádost o přezkum připravit, rozhodně stojí
za to zvážit, jestli se takto investovaný čas vyplatí. Žádost
o přezkum má totiž naději na úspěch pouze v případě
prokazatelného pochybení ze strany úřadu, přičemž může jít
zejména o pochybení interního posuzovatele formální správnosti
a přijatelnosti žádosti nebo o pochybení některého z externích
hodnotitelů.

Aby žádost o přezkum měla smysl, mohla být úspěšná a mohla
být rychle posouzena, je nutné v jejím textu uvést zcela konkrétní
údaje o administrativním, či věcném pochybení v průběhu
hodnocení žádosti. Ideální je uvést, u kterého hodnoceného
kritéria se podle žadatele stala chyba a také odkaz na příslušnou
část projektové žádosti, podle které bylo, či mělo mít kritérium
hodnoceno.

Možnosti řídicího orgánu
Ani v případě, že je žádost o přezkum vyhodnocena jako
důvodná, není ještě z pohledu žadatele zcela vyhráno. Pracovníci
magistrátu nemohou svévolně měnit rozhodnutí externích
hodnotitelů, takže výsledkem důvodné žádosti o přezkum je
nové posouzení žádosti. O dalším konkrétním postupu rozhoduje
již zmíněná přezkumná komise, která může v případě menšího
pochybení vrátit hodnocení k opravě, v případě závažnějších
pochybení pak zadat zcela nové hodnocení.
V případě nespokojenosti žadatelů s postupem jednotlivých
pracovníků, či přímo s nastavením pravidel programu jsou
k dispozici jak vedoucí a metodičtí pracovníci Odboru evropských
fondů MHMP, tak ombudsman operačního programu na
adrese ombudsman@penizeproprahu.cz.

PhDr. Jan Hauser
Ombudsman Odboru evropských fondů MHMP

Žádost o přezkum by naopak neměla obsahovat nové
informace, které nebyly uvedeny v žádosti. Pokud by takové
informace obsahovala, přezkumná komise by je neměla brát
v úvahu. Došlo by tím totiž k narušení zásady rovného přístupu,
kdy všechny informace podstatné pro hodnocení projektu musejí
být uvedeny přímo v projektové žádosti, a to do uzávěrky výzvy
k předkládání projektů.
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soutěž
Vánoční soutěž s pražským
operačním programem
Zajímá Vás svět evropských dotací, máte pár minut času a chuť si
zasoutěžit? Zkuste své štěstí a zapojte se na Facebooku pražského
magistrátu do naší vánoční soutěže o tři 1 TB externí disky!
Pokud patříte mezi žadatele o dotace z pražského operačního
programu, nepochybně se v něm orientujete a odpovědět na
naši otázku pro Vás nebude nic těžkého. Šanci získat od nás
dárek pod stromeček však mají i ti z Vás, kteří jsou na našich
webových stránkách poprvé. K tomu, abyste dokázali správně
odpovědět, stačí, když se zde porozhlédnete. Najdete tu i plné
znění pravidel soutěže.
Otázku do naší vánoční soutěže, kterou vyhlašuje
radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů
Irena Ropková, najdete na Facebooku hl. m. Prahy:
www.facebook.com/PrahaEU v pondělí 18. prosince v 9:00.
Odpovídat na ni můžete do úterý 19. prosince 20:00.
Hodně štěstí!
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