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Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 29 

ze dne 14. června 2017 

 
k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2016 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2016 ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

I I .   u k l á d á  

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 30. června 

2017 
2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR na webových stránkách  
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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 
CCI 2014CZ16M2OP001 

Název Výroční zpráva o implementaci programu 07 Operační program 
Praha - pól růstu ČR za rok 2016 

Verze 2 draft 

Vykazovaný rok 2016 

Datum schválení zprávy 
monitorovacím výborem  

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Ke konci března 2017 byla v OP PPR kumulativně vyhlášená alokace 8,19 mld. Kč (0,3 mld. EUR, 
75 % programu), zaregistrováno 546 projektů o objemu 4,74 mld. Kč (0,18 mld. EUR), uzavřeny 
smlouvy s 62 projekty o objemu 744, 20 mil. Kč (27,6 mil. EUR) a schváleny 2 souhrnné žádosti o 
objemu 19,85 mil. Kč (0,74 mil. EUR). Informace o plnění pravidla n+3 viz příloha této kapitoly. 
 

Dosažený pokrok v prioritní ose 1 

 
V PO1 bylo v roce 2016 vyhlášeno 7 výzev pro oba specifické cíle. V rámci SC 1.1 byla vyhlášena 
výzva č. 7 (uzavřená výzva s alokací 350 mil. Kč, podáno 11 projektů ve výši 167,1 mil. Kč, 
podpořeno je po schválení ZHMP 9 projektů o 148,6 mil. Kč), výzva č. 8 (otevřená průběžná výzva 
s alokací 400 mil. Kč, zatím předložen 1 projekt o 41,8 mil. Kč; tato výzva byla revidována v 
listopadu v souvislosti s účinností nového zákona o zadávání veřejných zakázek), výzva č. 9 
(otevřená průběžná výzva s alokací 300 mil. Kč) a výzva č. 24 (ke dni 28. 2. 2017 uzavřená výzva s  
alokací 400 mil. Kč, podáno 21 projektů ve výši 412,6 mil. Kč). 

 
V rámci SC 1.2 byla vyhlášena výzva č. 10 (uzavřená výzva s alokací 250 mil. Kč, podáno 7 
projektů ve výši 287,9 mil. Kč, podpořen je po schválení ZHMP 1 projekt o 35,2 mil. Kč), návazná 
výzva č. 26 (otevřená výzva s ukončením příjmu žádostí dne 31. 5. 2017 s alokací 400 mil. Kč) a 
výzva č. 11 (otevřená průběžná výzva s alokací 300 mil. Kč). Jednání dílč í plánovací komise OP 
PPR pro PO1 o podobě a zaměření výzev probíhala vždy před vyhlášením jednotlivých výzev (6. 4., 
17. 8., 21. 10., 7. 11. 2016). V rámci jednání hlavní plánovací komise OP PPR dne 20. 7. 2016 byly 
v rámci PO1 odsouhlaseny úpravy harmonogramu vyhlašování výzev na rok 2016, do kterého byly 
zařazeny 2 nové výzvy. Jednalo se o zmíněnou výzvu č. 24 na projekty proof of concept - navazuje 
na ukončenou výzvu č. 7 a zohledňuje související poznatky. V rámci výzvy č. 24 došlo k reviz ím v 
souvislosti s průběhem, konzultacemi a odbornou debatou s žadateli o nastavení výzvy č. 7 a 
potenciálních bariérách absorpce. Dále se jedná o výzvu č. 26 zaměřenou na zkvalitňování 
infrastruktury VTP a PI - navazuje na ukončenou výzvu č. 10. Na jednání Monitorovacího výboru 
OP PPR (dále MV OP PPR) byly v průběhu roku 2016 (22. 4., 21. 9., 1. 12.) průběžně 
projednávány nové sady věcných hodnotíc ích kritérií či jejich revize pro aktivity PO 1, 2, 3 a 4.  
Informace o finančních nástrojích jsou uvedeny v kapitole 8 této zprávy. 

 
Dosažený pokrok v prioritní ose 2 

 
V PO2 bylo v roce 2016 vyhlášeno 5 výzev pro oba specifické cíle. V rámci SC 2.1 byla vyhlášena 
výzva č. 12 (uzavřená výzva s alokací 550 mil. Kč, nebyl podán žádný projekt), výzva č. 13 
(uzavřená výzva s alokací 500 mil. Kč, předloženo 8 projektů v objemu 520 mil. Kč) a výzva č. 14 
(uzavřená výzva s alokací 300 mil. Kč, předložen 1 projekt v objemu 99 mil. Kč). V rámci SC 2.2 
byla vyhlášena výzva č. 15 (otevřená průběžná výzva s alokací 300 mil. Kč) a výzva č. 16 (otevřená 
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průběžná výzva s alokací 600 mil. Kč). K formulaci výzvy č. 15, věnované výstavbě záchytných 
parkovišť P+R, proběhlo před samotným jednáním dílčí plánovací komise pro PO2 jednání s 
odborníky na úrovni pracovní skupiny. Jednání dílč í plánovací komise pro PO2 o podobě a 
zaměření výzev probíhala vždy před vyhlášením výzev (9. 3. 2016, 26. 7. 2016, 11. 1. 2017). V 
rámci jednání hlavní plánovací komise dne 20. 7. 2016 byly v rámci PO2 odsouhlaseny úpravy 
harmonogramu vyhlašování výzev na rok 2016. 

   
Dosažený pokrok v prioritní ose 3 

 
V roce 2016 byly v rámci PO3 vyhlášeny dvě výzvy. Ve výzvě č. 17 ve SC 3.1 bylo podáno 10 
žádostí o podporu s celkovou alokací 63 mil. Kč (alokace výzvy 200 mil. Kč). V této výzvě byly 
podány žádosti o podporu z velké části do skupiny aktivit D, tzn. na podporu vzniku a rozvoje 
kulturně komunitních center.  Do výzvy č. 18 v rámci SC 3.3 bylo podáno 125 žádostí o podporu v 
celkové výši 615 mil. Kč. Podpora aktivizace komunitního života byla žadateli oproti podpoře 
sociálního podnikání více preferovanou aktivitou. Na jednání hlavní plánovací komise, které 
proběhlo dne 20. 7. 2016, byly do harmonogramu výzev na rok 2016 přidány v rámci PO3 dvě nové 
výzvy - výzva č. 25 a č. 27. Obě výzvy byly vyhlášeny v říjnu - ve SC 3.2 byla vyhlášena výzva č. 25 
s celkovou alokací 65 mil. Kč a výzva č. 27 ve SC 3.1 s celkovou alokací 300 mil. Kč. Od října 
probíhají k oběma vyhlášeným výzvám konzultace. Ukončení konzultací a příjmu žádostí o podporu 
do obou výzev je dne 20. 4. 2017.  

 
Dosažený pokrok v prioritní ose 4 

 
Dne 16. 6. 2016 ZHMP schválilo udělení podpory pro 9 projektů ve výzvě č. 3 Zvýšení dostupnosti 
zařízení péče o děti v celkové výši 38,25 mil. Kč.  V průběhu srpna 2016 následoval podpis smluv s  
podpořenými žadateli. Dne 20. 10. 2016 schválilo ZHMP podporu také pro projekty z výzvy č. 1 a 2.  
Ve výzvě č. 1 bylo schváleno 7 projektů v celkové výši 98,68 mil. Kč. Ve výzvě č. 2 bylo schváleno 
celkem 42 projektů v celkové výši 136,26 mil. Kč. V průběhu listopadu a prosince 2016 byly 
návazně s  žadateli podepisovány smlouvy. V prioritní ose 4 bylo v průběhu roku 2016 vyhlášeno 
celkem 5 výzev pro všechny tři SC (viz tabulka v příloze). Věcné zaměření výzev bylo předmětem 
jednání Plánovací komise pro PO4, která proběhla dne 18. dubna 2016 (pro výzvu č. 19), dne 28.  
srpna 2016 (pro výzvy č. 22 a 23) a 23. září 2016 (pro výzvy č. 20 a 21). Výzva č. 19 (SC 4.1) 
vyhlášená dne 11. 5. 2016 disponovala alokací  340 mil. Kč, do termínu ukončení příjmu žádostí o 
podporu dne 22. 9. 2016 byly podány žádosti v objemu 160,2 mil. Kč. Bylo předloženo 11 žádostí o 
podporu. Výzva č. 22 (SC 4.3) vyhlášená dne 29. 9. 2016 disponuje alokací 125 mil. Kč. Do konce 
roku 2016 bylo v rámci výzvy č. 22 přeloženo 5 projektů s objemem 22,7 mil. Kč. Ke dni 28. 2. 2017 
evidujeme celkem 8 žádostí o podporu ve výši 36,9 mil. Kč.  Jedná se o výzvu průběžnou. První 
část projektů byla schválena v únoru 2017 na jednání ZHMP.  Výzva č. 23 (SC 4.1) vyhlášená dne 
29. 9. 2016 disponuje alokací 300 mil. Kč. Výzva č. 21 (SC 4.2) vyhlášená dne 19. 10. 2016 
disponuje alokací 360 mil. Kč. Do termínu ukončení příjmu žádost í o podporu dne 26. 1. 2017 byly 
podány žádosti v objemu  311,6 mil. Kč. Bylo předloženo 70 žádostí o podporu. Výzva č. 20 
vyhlášená dne 19. 10. 2016 disponuje celkovou alokací 200 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí je 
plánováno na 30. března 2017. V průběhu roku 2016 byla ukončena výzva č. 19 a v průběžné 
výzvě č. 22 bylo přijato celkem 5 žádostí. U dalších vyhlášených výzev je příjem žádostí nastaven 
na leden a březen 2017. U výzvy č. 19 bylo zahájeno věcné hodnocení a u výzvy č. 22 byla 
zahájena kontrola ex ante. 

 
Dosažený pokrok v prioritní ose 5 viz kapitola 3.1, resp. její příloha. 

 

Aktuálně ke konci března 2017 byla v OP PPR kumulativně vyhlášená alokace 8,19 mld. Kč (0,3 
mld. EUR, 75 % programu), zaregistrováno 546 projektů o objemu 4,74 mld. Kč (0,18 mld. EUR),  
uzavřeny smlouvy s 62 projekty o objemu 744, 20 mil. Kč (27,6 mil. EUR) a schváleny 2 souhrnné 
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žádosti o objemu 19,85 mil. Kč (0,74 mil. EUR). Informace o plnění pravidla n+3 viz příloha této 
kapitoly. 

 
Informace k revizím: revize č. 1 OP PPR byla předložena a schválena MV5 dne 1. 12. 2016.  
Koncem února 2017 byla zaslána k oficiálnímu schválení do EK.  

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
3.1. Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 

07.1 Posílení v ýzkumu, 
technologického rozv oje a inov ací 

 

Na projekty  PO1 jsou alokov ány  finanční prostředky celkov ých způsobilých v ýdajů v e v ýši 
124,99 mil. EUR. Z toho k naplnění SC 1.1 Vyšší míra mezisektorov é spolupráce 
stimulov aná regionální samospráv ou je připrav eno celkem 62,49 mil. EUR, tj. 1,69 mld. 
CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 1.2 Snazší v znik a rozv oj znalostně intenziv ních firem 
je výše alokace 62,49 mil. EUR, tj. 1,69 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR.  
 
Popis implementace PO 1 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy  a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a. 

V průběhu roku 2016 neby l v rámci PO1 realizov án žádný projekt. Prv ní projekty v  rámci 
PO1 (projekty spadající do výzvy č. 7 ) zahajov aly realizaci v lednu/únoru 2017. Ve všech 
případech se jedná o projekty výzkumných organizací, které ov ěřují technickou a 
ekonomickou prov editelnost sv ých v ýsledků v ýzkumu a připrav ují jejich komercializaci. Tyto 
ov ěřov ané v ýsledky v ždy  spadají do strategických témat hl. m. Prahy, tudíž očekáv áme, že 
výstupy těchto projektů (ukončení k 31. 12. 2018) budou vy užív ány  uživ ateli v eřejných 
služeb zajišťov aných hl. m. Prahou, městskými částmi apod. 

07.2 Udržitelná mobilita a energetické 
úspory  

Na projekty  PO2 jsou alokov ány  finanční prostředky celkov ých způsobilých v ýdajů v e v ýši 
120,95 mil. EUR. K naplnění specif ického cíle 2.1 Energetické úspory  v  městských 
objektech dosažené také s využitím v hodných obnov itelných zdrojů energie, energeticky 
ef ektiv ních zařízení a inteligentních systému řízení je alokov áno celkem 72,57 mil. EUR, tj. 
1, 96 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 2.2 Zvyšov ání atraktiv ity  užív ání městské 
v eřejné dopravy  je výše alokace 48,38 mil. EUR, tj. 1, 31 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. 
Do této sumy  je také zahrnut f inanční příděl pro integrov ané územní inv estice (ITI) 34,19 
mil. EUR, tj. 923,19 mil. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. 

Popis implementace PO 2 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy  a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a. 

V průběhu roku 2016 neby l v rámci PO2 realizov án žádný projekt. Realizaci prv ních 
projektů v  rámci PO2 lze předpokládat v  průběhu roku 2017 v  rámci v ýzvy  č. 13, zaměřené 
na energetické úspory  v e v eřejné doprav ě. 

07.3 Podpora sociálního začleňov ání a 
boj proti chudobě 

Na projekty  PO3 jsou alokov ány  finanční prostředky celkov ých způsobilých v ýdajů v e v ýši 
51,61 mil. EUR. Z toho k naplnění specifického cíle 3.1 je alokov áno celkem 22,58 mil. 
EUR, tj. 609,61 mil. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 3.2 je alokov áno celkem 2,42 mil. 
EUR, tj. 65,32 mil. CZK při kurzu 27 CZK/EUR a na SC 3.3 je vyčleněno 26,61 mil. EUR, tj. 
718,47 mil. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. V rámci PO3 probíhá vy užív ání křížov ého 
f inancov ání pouze u projektů spoluf inancov aných z ESF. 

Popis implementace PO 3 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy  a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a. 

V roce 2016 zahájily  realizaci prv ní projekty v rámci PO3, konkrétně se jedná o dv a ze tří 
projektů z v ýzvy  č. 6, která by la vyhlášena v  říjnu 2015, v e SC 3.2. Prv ní projekt podporuje 
osoby zdrav otně postižené, kterým v chráněném pracov išti nabízí nov é pracov ní pozice. 
Druhý projekt je naopak sociální podnik, který zaměstnáv á osoby  dlouhodobě 
nezaměstnané, osoby bez přístřeší nebo osoby ohrožené bezdomov ectvím a 
nezaměstnané osoby  starší 50 let. Mezi další projekty , které začaly sv ou realizaci v  roce 
2016, patří několik projektů z v ýzvy č. 17. Projekty podané do výzvy č. 18 mají naplánov aný 
začátek realizace v  průběhu roku 2017. 

  

07.4 Vzdělání a v zdělanost a podpora 
zaměstnanosti 

Na projekty PO4 jsou alokov ány  f inanční prostředky celk. zp. v ýdajů v e v ýši 89,5 mil. EUR, 
tj. 2,4 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Z toho k naplnění SC 4.1 je připrav eno celkem 36,3 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 
mil. EUR, tj. 979,7 mil. CZK. Na SC 4.2 je výše alokace 47,2 mil. EUR, tj. 1,3 mld. CZK. 
Výše alokace SC 4.3 je 6,04 mil. EUR, tj. 163,3 mil. CZK (vše při kurzu 27 CZK/EUR). 
 
Popis implementace PO4 blíže v iz kapitola 2. Příklady úspěšných / charakteristických 
projektů v iz příloha této kapitoly . Záv ažné problémy  a přijatá opatření k jejich odstranění v iz 
kapitola 6a. 

07.5 Technická pomoc Projekt Technická pomoc OP PPR 

V období 1. 12. 2015 - 31. 5. 2016 by ly  v realizov ány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci 
aktiv ity č. 1 by ly  podpořeny mzdy. V rámci aktiv ity  č. 2 by lo podpořeno práv ní poradenství a 
překladatelské služby ; u aktiv ity č. 3 by la podpořena konf erence, atd.; u aktiv ity  č. 4 byly 
podpořeny  pracov ní skupiny , plánov ací komise, atd; u aktiv ity č. 5 by ly podpořeny  školení 
hodnotitelů; u aktiv ity č. 6 by ly  podpořeny  prov oz www atd. Celkem za 11 863 655,48 Kč. V 
období 1. 6. 2016 - 30. 11. 2016 by ly  realizov ány  činnosti v rámci všech aktivit. V rámci 
aktiv ity č. 1 by ly podpořeny mzd; u aktiv ity č. 2 by lo podpořeno práv ní poradenstv í, atd.; u 
rámci aktiv ity č. 3 by l podpořen koučink, školení atd..; u aktiv ity č. 4 by ly podpořeny 
pracov ní skupiny , atd.; u aktiv ity  č. 5 by ly podpořeny  školení hodnotitelů, atd.; u aktiv ity č. 6 
by l podpořen prov oz www, atd. Celkem za 19, 9 mil. Kč. Indikátory , podrobnosti ke 
klíčov ým aktivitám a cíle projektu v iz příloha této kapitoly . 

Projekt Publicita a inf ormov anost o OP PPR 

 V období 1. 1. - 30. 6. 2016 by ly realizov ány  činnosti v rámci 2. a 3. aktiv ity . V rámci 
aktiv ity č. 2 by ly podpořeny semináře pro žadatele;u aktivity č. 3 by ly podpořeny  vytvoření 
komunikační strategie atd. Celkem za 0 Kč. V období 1. 7. - 31. 12. 2016 by ly realizov ány 
činnosti v rámci všech aktiv it. V rámci aktiv ity č. 1 by lo podpořeno vytv oření webov é 
prezentace atd.; u aktiv ity č. 2 by lo podpořeno vytv oření manuálu v izuálního sty lu, 
inf ormační brožury, atd.; u aktiv ity č. 3 by la podpořena komunikační strategie, inzerce 
výzev atd. Celkem za 1,53 mil. Kč. Indikátory, podrobnosti ke klíčov ým aktiv itám a cíle 
projektu v iz příloha této kapitoly . 

V r. 2016 neby ly  při implementaci identif ikov ány žádné záv ažné problémy . 

 

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
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Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“  (3) 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovac í a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikac í veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních 
linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

21022 Podíl v ýdajů 
na VaV v  
podnikatelsk
ém sektoru 
f inancov anýc
h z v eřejných 
zdrojů 
(domácích i 
zahraničních) 
v  % (hl. m. 
Praha) 

% Více rozv inuté 
regiony  

20,200 2014 21,000 0,000 18,173 11,863 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cílov á hodnota 
je 
v  Programov é
m dokumentu 
OP PPR 
uv edena jako 
interv al 20.5 – 
21.5. 
V 
elektronickém 
sy stému 
SFC2014 je 
uv edena 
střední 
hodnota 
interv alu, tj. 
21. 
Zdrojem 
hodnot je 
ČSÚ. 

2 10 21 

Výdaje 
podnikatelskéh
o sektoru na 

prov ádění VaV 
v e v ládním a 

v y sokoškolské
m sektoru v  hl. 

m. Praze 
jako % 

celkov ých 
v ýdajů na 

prov ádění VaV 
v  těchto 

sektorech 

% 
Více rozv inutý 

region 12.4 2013 
17,6 

 12,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cílov á hodnota 
je 
v  Programov é
m dokumentu 
OP PPR 
uv edena jako 
interv al 17,2-
18,0. 
 
V 
elektronickém 
sy stému 
SFC2014 je 
uv edena 
střední 
hodnota 
interv alu, tj. 
17,6. 
 
K 31.12.2016 
je v  MS2014+  
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

10,69 
dosažená 
hodnota – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 
Indikátor do 
tabulky  
doplněn – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

21020 

Podnikov é 
v ýdaje na VaV 

v  
podnikatelské

m sektoru 
jako % HDP - 

regiony  ČR (hl. 
m. Praha) 

%  
v íce rozv inutý 

region 0,75 2013 0,80 0,75 0,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K 31.12.2016 
je v  MS2014+  
0,88 dosažená 
hodnota – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 
Indikátor do 
tabulky  
doplněn – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 
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32230 

Spotřeba paliv  
po přeměnách 
– nev ýrobní 

sf éra 

PJ/rok v íce rozv inutý 
region  22,10 2011  21,78 22,10 22,10 22,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K 31.12.2016 
je v  MS2014+  
22,10 
dosažená 
hodnota – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 
Indikátor do 
tabulky  
doplněn – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a 
příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

74010 Počet v ozidel 
parkujících 
na P+R 

v ozidla/rok Více rozv inuté 
regiony  

870 844,00
0 

2014 1 300 000,000 870 844,
000 

870 844,
000 

870 844,
000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K 31.12.2016 
je v  MS2014+  
870 844 
dosažená 
hodnota – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 

74515 Počet 
cestujících 
pražské 
integrov ané 
doprav y  
(pouze na 
území města) 

mil. osob/rok Více rozv inuté 
regiony  

1 252,000 2014 1 275,000 1 252,00
0 

1 252,00
0 

1 252,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K 31.12.2016 
je v  MS2014+  
1 252 
dosažená 
hodnota – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o 
zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 
 ROČNÍ HODNOTA  
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ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

55320 Průměrný 
počet osob 
v y užívající 
sociální 
by dlení 

Osoby /rok Více rozv inuté 
regiony  

210,000 2014 391,000 210,000 210,000 210,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

67510 Kapacita 
služeb a 
sociální 
práce 

Klienti Více rozv inuté 
regiony  

3 642,000 2014 5 088,000 3 642,00
0 

3 642,00
0 

3 642,00
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

10210 

Počet 
sociálních 
podniků, 

které aktiv ně 
působí na 

trhu 

podniky  v íce rozv inutý 
region 39 2014 52 39 39 39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Indikátor do 
tabulky  

doplněn – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota Výchozí rok Cílová hodnota 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

50010 Podíl dětí do 
3 let 
umístněných 
v  zařízení 
péče o děti 

% Více rozv inuté 
regiony  

9,000 2014 12,000 9,000 9,000 9,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

50020 Podíl tříletých 
dětí 
umístěných v  
předškolním 
zařízení  

% Více rozv inuté 
regiony  

75,000 2014 88,000 75,000 75,000 75,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

50110 Počet osob 
v y užívajících 
zařízení péče 
o děti 
předškolního 
v ěku 

Osoby  Více rozv inuté 
regiony  

280,000 2014 740,000 280,000 280,000 280,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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---------------------------------------------------- 
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
 

Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků 
pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž 
byl stanoven cíl. (4) 

 
Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 

použitý jako 
základ pro 

stanovení cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 
hodnotu 

a cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

67010 
Vy užív ání 
podpořených 
služeb 

v íce 
rozv inutý 
region 

1219 osoby  19875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

55110 

Míra 
podpořených 
projektů, které 
úspěšně 
zahájily  
komunitní 
aktiv ity  

v íce 
rozv inutý 
region 

94 % 74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

K 31.12.2016  
MS2014+ 
neobsahuje 
dosaženou 
hodnotu – 
záložka 
Přehled 
indikátorů se 
speciální 
agregací. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

CR06 / 
62900 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení sv é 
účasti, v četně 
OSVČ 

v íce 
rozv inutý 
region 

381 osoby  322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v 
roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné 
zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
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Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a 
podpora stejné odměny za stejnou práci 

ID Indikátor Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 

použitý jako 
základ pro 

stanovení cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 
hodnotu 

a cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

5 01 
10 

Počet osob 
v y užívající 
zařízení péče o 
děti před-
školního v ěku 

v íce 
rozv inutý 
region 

47 osoby  451 0,000 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v 
roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné 
zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
 
Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

ID Indikátor Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 

použitý jako 
základ pro 

stanovení cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 
hodnotu 

a cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

52510 

Počet 
pracov níků v e 
v zděláv ání, 
kteří v  praxi 
uplatňují nov ě 
získané 
poznatky  a 
dov ednosti 

v íce 
rozv inutý 
region 

505 
pracov níci 
v e 
v zděláv ání 

4763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 
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51015 
Počet 
organizací, v e 
kterých se 
zv ýšila 
proinkluziv nost 

v íce 
rozv inutý 
region 

3 organizace 150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v 
roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné 
zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
 Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční 
hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku. 
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Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí 
rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ 
 
 
Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

8021
0 

Míra úspěšnosti 
projektov ých žádostí ESF 

Více 
rozv inuté 
regiony  

% číslo 
 

0,000 0,000 0,000         
          
          

78,000 73,000 73,000 73,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
            
            

8251
0 

Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační struktury  

ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

% číslo 
 

0,000 0,000 0,000         
          
          

55,000 46,000 46,000 46,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
            
            

Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není 
roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k  referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky. 
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Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 
investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) (7) 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikac í veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních 
linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

10000 
/ 
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

10000 
/ 
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 
 
 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

CO26 
/ 
20000 

Počet podniků spolupracujících s 
v ýzkumnými institucemi podniky  EFRR 

v íce 
rozv inutý 
region 

200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 
CO28 
/ 
21200 

Počet podniků, které dostáv ají 
podporu pro účely  uv ádění nov ých 
v ýrobků na trh 

podniky  EFRR 
v íce 
rozv inutý 
region 

50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

CO29 
/ 
21301 

Počet podniků, které dostáv ají 
podporu pro účely  zav ádění 
v ýrobků nov ých pro podnik 

podniky  EFRR 
v íce 
rozv inutý 
region 

250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

23000 
Počet nov ě v zniklých a 
modernizov aných inov ačních 
inf rastruktur 

inf rastruk
tury  EFRR 

v íce 
rozv inutý 
region 

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

22301 
/  

Počet náv rhů řešení PCP, která 
postoupila z f áze zkoumání řešení 

Náv rhy  
řešení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

22301 
/  

Počet náv rhů řešení PCP, která 
postoupila z f áze zkoumání řešení 

Náv rhy  
řešení 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

22201 Počet ov ěřených aktiv it/konceptů 
Proof  of  concept aktiv ity  EFRR 

v íce 
rozv inutý 
region 

12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 
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Kumulativ ní 
hodnota – plně 
implementov ané 
operace [skutečné 
splnění] 

CO32 
/ 

32700  

Snížení roční spotřeby  primární 
energie v e v eřejných budov ách kWh/rok EFRR 

v íce 
rozv inutý 

region 

26 862 
277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 

31.12.2016. 
Indikátor 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – plně 
implementov ané 
operace [skutečné 
splnění] 

CO34 
/ 

36010 

Odhadov ané roční snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

t ekv . 
CO2/rok EFRR 

v íce 
rozv inutý 

region 
4 500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 

31.12.2016. 
Indikátor 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – plně 
implementov ané 
operace [skutečné 
splnění] 

34901 

 
Počet objektů nov ě v y užív ající 

OZE objekty  EFRR 
v íce 

rozv inutý 
region 

25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 

31.12.2016. 
Indikátor 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – plně 
implementov ané 
operace [skutečné 
splnění] 

32500  Energeticky  v ztažná plocha 
zrenov ov aných budov  m2 EFRR 

v íce 
rozv inutý 

region 
49 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 

31.12.2016. 
Indikátor 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 
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Kumulativ ní 
hodnota – plně 
implementov ané 
operace [skutečné 
splnění] 

34900 Počet podpořených objektů objekty  EFRR 
v íce 

rozv inutý 
region 

30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 

31.12.2016. 
Indikátor 

doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 

MS2014+ se 
indikátor 

nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a 
příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

36010 
/ 
CO34 

Odhadov ané roční snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alen
tu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

36010 
/ 
CO34 

Odhadov ané roční snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alen
tu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

70401 
/  

Počet zařízení a služeb pro řízení 
doprav y  ks EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

70401 
/  

Počet zařízení a služeb pro řízení 
doprav y  ks EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

74001 
/  

Počet v y tvořených parkov acích 
míst 

Parkov ac
í místa 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

74001 
/  

Počet v y tvořených parkov acích 
míst 

Parkov ac
í místa EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

74901 
/  

Délka nov ých podélných dělících 
pref erenčních opatření km EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 74901 Délka nov ých podélných dělících km EFRR Více 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Ing Martin Škréta  05.05.2017  14:55:56 
19 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

hodnota – plně 
implementov ané 

operace [skutečné 
splnění] 

/  pref erenčních opatření rozv inuté 
regiony  

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o 
zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

55201 
/  

Počet podpořených zařízení v  
rámci komunitních a integračních 
aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55201 
/  

Počet podpořených zařízení v  
rámci komunitních a integračních 
aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

55205 
/  

Počet podpořených nov ých 
zařízení v  rámci komunitních a 
integračních aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55205 
/  

Počet podpořených nov ých 
zařízení v  rámci komunitních a 
integračních aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

55301 
/  

Počet podpořených by tů pro 
sociální by dlení  

By tov é 
jednotky  

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

137,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55301 
/  

Počet podpořených by tů pro 
sociální by dlení  

By tov é 
jednotky  

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

137,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

55305 
/  

Počet podpořených nov ých by tů 
pro sociální by dlení 

By tov é 
jednotky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

86,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55305 
/  

Počet podpořených nov ých by tů 
pro sociální by dlení 

By tov é 
jednotky  

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

86,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55401 

 
 
Počet podpořených zázemí pro 
služby  a sociální práci 

zázemí EFRR 
v íce 
rozv inutý 
region 

112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

55405 
/  

Počet podpořených nov ých 
zázemí pro služby  a sociální práci Zázemí EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

55405 
/  

Počet podpořených nov ých 
zázemí pro služby  a sociální práci Zázemí EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

10000 
/ 
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

10000 
/ 
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

10105 
/ 
CO05 

Počet nov ých podniků, které 
dostáv ají podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

13,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

10105 
/ 
CO05 

Počet nov ých podniků, které 
dostáv ají podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 

10210 
/  

Počet sociálních podniků, které 
aktiv ně působí na trhu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

52,000 39,000 39,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

posky tnutý 
příjemci] 

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

10210 
/  

Počet sociálních podniků, které 
aktiv ně působí na trhu 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

52,000 0,000 39,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

10400 
/ 
CO08 

Zv ýšení zaměstnanosti 
v  podporov aných podnicích FTE EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

83,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

10400 
/ 
CO08 

Zv ýšení zaměstnanosti 
v  podporov aných podnicích FTE EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

83,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50001 
/ 
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení 
péče o děti nebo v zděláv acích 
zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

3 200,000 0,000 0,000 326,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50001 
/ 
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení 
péče o děti nebo v zděláv acích 
zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

3 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50100 
/  

Počet podpořených zařízení péče 
o děti předškolního v ěku Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

100,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50100 
/  

Počet podpořených zařízení péče 
o děti předškolního v ěku 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50101 
/  

Počet nov ých zařízení pro péči o 
děti do 3 let Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

3,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

50101 
/  

Počet nov ých zařízení pro péči o 
děti do 3 let Zařízení EFRR Více 

rozv inuté 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

regiony  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50115 
/  

Počet osob v y užív ající zařízení 
péče o děti do 3 let 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

280,000 0,000 0,000 690,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50115 
/  

Počet osob v y užív ající zařízení 
péče o děti do 3 let Osoby  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

280,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50201 
/  

Počet zařízení s nov ě v y bavenými 
třídami Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50201 
/  

Počet zařízení s nov ě v y bavenými 
třídami 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50210 
/  

Počet osob v y užív ající nov á nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školicí 
a v ýcviková zařízení 

Osoby /ro
k EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

34 624,00
0 0,000 0,000 141,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50210 
/  

Počet osob v y užív ající nov á nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školicí 
a v ýcviková zařízení 

Osoby /ro
k EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

34 624,00
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

50301 
/  

Počet nov ých tříd v e v zděláv acích 
zařízeních 

Třídy  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

140,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

splnění] 

50301 
/  

Počet nov ých tříd v e v zděláv acích 
zařízeních 

Třídy  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

140,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

51615 
/  

Počet dětí, žáků a studentů s SVP 
v y užívající nová nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školící 
a v ýcviková zařízení 

Děti, žáci 
a 
studenti 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

692,000 0,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativ ní 
hodnota – plně 

implementov ané 
operace [skutečné 

51615 
/  

Počet dětí, žáků a studentů s SVP 
v y užívající nová nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školící 
a v ýcviková zařízení 

Děti, žáci 
a 
studenti 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

692,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

splnění] 
Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné. 
 
---------------------------------------------------- 
7 - V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem. 
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Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními 
investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky 

Název indikátoru Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné 
podpory 

10000 / CO01 Počet podniků pobírajících podporu 0 
10105 / CO05 Počet nov ých podniků, které dostáv ají podporu 0 
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Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).  

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

6 00 00 Celkov ý počet účastníků  
v íce 
rozv inutý 
region 

26500 0,000 0,000 0,000         

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

CO20 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti 
prov ádějí sociální partneři nebo nev ládní 
organizace 

v íce 
rozv inutý 
region 

84 0,000 0,000 0,000         

Stav  plnění z 
projektů se 
schv álenou 
zpráv ou k 
31.12.2016. 
Indikátor 
doplněn do 
tabulky – v  
sestav ě z 
MS2014+ se 
indikátor 
nev y tisknul. 

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a 
podpora stejné odměny za stejnou práci 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50001 / 
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení péče 
o děti nebo v zděláv acích zařízení 

Více 
rozv inuté 
regiony  

200,000 
 
 
 

167,000 
 

83,500 
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ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

           
           

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 Celkov ý počet účastníků  

Více 
rozv inuté 
regiony  

6 351,000 

 
 
 

0,000 
 0,000 

           
           

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné

) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 Celkov ý počet účastníků  

Více 
rozv inuté 
regiony  

5 700,000 

 
 
 

344,000 
 6,040 

           
           

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v 
roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro 
každý rok. 

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému 
SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. 
Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků mus í členské státy uvést všechny účastníky programů 
podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů. 
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Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní 
osy „technická pomoc“).  

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a 
podpora stejné odměny za stejnou práci 

ID Indikátor (název 
indikátoru) 

Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50100 
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního v ěku 

Zařízení 
Více 
rozv inuté 
regiony  

20,000 
 

 
 
 

9,000 
 

45,000 
 

             
             

50115 
Počet osob v y užív ající 
zařízení péče o děti do 3 
let 

Osoby  
Více 
rozv inuté 
regiony  

247,000 
 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
 

             
             

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

ID Indikátor (název 
indikátoru) 

Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

51614 Počet podpořených dětí, 
žáků a studentů s SVP 

Děti, žáci 
a 
studenti 

Více 
rozv inuté 
regiony  

3 000,000 
 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
 

             
             

52100 
Počet podpořených 
produktů Produkty  

Více 
rozv inuté 
regiony  

160,000 
 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
 

             
             

52200 
Počet v zděláv acích 
zařízení, které v y užívají 
nov é produkty  

Zařízení 
Více 
rozv inuté 
regiony  

268,000 
 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
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Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 

ID Indikátor (název 
indikátoru) 

Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

80500 

Počet napsaných a 
zv eřejněných analy tických 
a strategických dokumentů 
(v č. ev aluačních) 

Dokume
nty  

Více 
rozv inuté 
regiony  

20,000 
 

 
 
 

1,000 
 

5,000 
 

             
             

82000 
Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a konf erencí  

Aktiv ity  
Více 
rozv inuté 
regiony  

300,000 
 

 
 
 

20,000 
 

6,670 
 

             
             

82500 Počet pracov ních míst 
f inancov aných z programu FTE 

Více 
rozv inuté 
regiony  

 - 
 

 
 

0,000 
 

0,000 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             
             

 60000 Celkov ý počet účastníků FTE 
Více 
rozv inuté 
regiony  

5700,000 
 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
 

             
             

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o 
implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích kroc ích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje 
zprávami, které mají být předloženy v roce 2017). 

 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 
 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

07.1 
Indikátor 
v ýstupu 

100
00/C
O01 

Počet podniků 
pobírajících 
podporu 

Podnik
y  EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.1 Indikátor 
v ýstupu 

200
00/C
O26 

Počet podniků 
spolupracujících 
s v ýzkumnými 
institucemi  

Podnik
y  EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

27,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.1 
Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 747 8
80,000 

124 985 
864,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.2 Indikátor 
v ýstupu 

325
00 

Energeticky  
v ztažná plocha 
zrenov ov aných 
budov  

Plocha 
v  m2 EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 470,00
0 

49 800,0
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.2 Indikátor 
v ýstupu 

740
01 

Počet v y tvořených 
parkov acích míst 

Parkov
ací 
místa 

EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

500,000 
1 500,00

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.2 Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

29 028 9
74,000 

120 954 
062,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.3 Indikátor 
v ýstupu 

100
00/C
O01 

Počet podniků 
pobírajících 
podporu 

Podnik
y  EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.3 Indikátor 
v ýstupu 

554
01 

Počet 
podpořených 
zázemí pro služby  
a sociální práci 

Zázem
í 

EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13,000 112,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.3 Indikátor 
v ýstupu 

600
00 

Celkov ý počet 
účastníků  

Osoby   ESF 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 975,00
0 

26 500,0
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.3 Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 749 57
6,000 

24 997 1
72,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.3 Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR ESF 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 991 48
4,000 

26 609 8
94,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.4 Indikátor 
v ýstupu 

500
01/C
O35 

Kapacita 
podporov aných 
zařízení péče 

Osoby   EFRR 
Více 
rozv in
uté   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

o děti nebo 
v zděláv acích 
zařízení 

region
y  640,000 

3 200,00
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.4 Indikátor 
v ýstupu 

600
00 

Celkov ý počet 
účastníků  Osoby   ESF 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

952,000 
6 351,00

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.4 Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR EFRR 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 442 93
2,000 

36 286 2
20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

07.4 Finanční 
ukazatel 

FIN
MT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

EUR ESF 

Více 
rozv in
uté 
region
y  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 982 96
8,000 

53 219 7
88,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000  0,000 0,000 

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro f inanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 
 

3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
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Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11) 
 

Prioritní osa Fond Kategorie regionu 

Základ 
pro 

výpočet 
příspěvk
u Unie 
(CZV 
nebo 
VZV) 

Celková alokace [EUR] 
Míra 

spolufinan
cování [%] 

Veřejné způsobilé výdaje ve 
schválených operacích 

[EUR] 

Celkové způsobilé výdaje 
ve schválených operacích 

[EUR] 

Podíl 
celkové 
alokace 

kryté 
schválený

mi 
operacemi 

[%] 

Celkové způsobilé 
výdaje, které vykázali 

příjemci řídícímu orgánu 
[EUR] 

Podíl 
celkové 
alokace 

kryté 
způsobilý
mi výdaji, 

které 
vykázali 
příjemci 

[%] 

Počet 
schválených 

operací 

07.1 Posílení 
v ýzkumu, 
technologické
ho rozv oje a 
inov ací 

EFRR Více rozv inuté 
regiony  

CZV 124 985 864,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

07.2 
Udržitelná 
mobilita a 
energetické 
úspory  

EFRR Více rozv inuté 
regiony  

CZV 120 954 062,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

07.3 Podpora 
sociálního 
začleňov ání a 
boj proti 
chudobě 

EFRR Více rozv inuté 
regiony  

CZV 24 997 172,00 50,00 248 053,54 248 053,54 0,99 0,00 0,00 3 

07.3 Podpora 
sociálního 
začleňov ání a 
boj proti 
chudobě 

ESF Více rozv inuté 
regiony  

CZV 26 609 894,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

07.4 Vzdělání 
a v zdělanost a 
podpora 
zaměstnanosti 

EFRR Více rozv inuté 
regiony  

CZV 36 286 220,00 50,00 3 232 533,08 3 232 533,08 8,91 0,00 0,00 6 

07.4 Vzdělání 
a v zdělanost a 
podpora 
zaměstnanosti 

ESF Více rozv inuté 
regiony  

CZV 53 219 788,00 50,00 6 328 662,39 6 402 613,44 12,03 0,00 0,00 50 

07.5 
Technická 
pomoc 

ESF Více rozv inuté 
regiony  

CZV 16 127 208,00 50,00 17 339 402,44 17 339 402,44 107,52 0,00 0,00 2 

07 Operační 
program 
Praha - pól 
růstu ČR 

EFRR Více rozv inuté 
regiony  

CZV 307 223 318,00 50,00 3 480 586,62 3 480 586,62 1,13 0,00 0,00 9 

07 Operační 
program 
Praha - pól 
růstu ČR 

ESF Více rozv inuté 
regiony  

CZV 95 956 890,00 50,00 23 668 064,83 23 742 015,88 24,74 0,00 0,00 52 

07 Operační 
program 
Praha - pól 
růstu ČR 

  CZV 403 180 208,00 50,00 27 148 651,46 27 222 602,50 6,75 0,00 0,00 61 
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Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 

 
 

Prioritní 
osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 
regionu 

Oblast 
zásahu 

Forma 
financová

ní 

Dimenze 
území 

Mechanis
mus 

územního 
plnění 

Thematic 
priority 

dimension 

Vedlejší 
téma 
ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové 
způsobilé 
náklady 
operací 

vybraných 
pro 

poskytnutí 
podpory (v 

EUR) 

Veřejné 
způsobilé 
náklady 
operací 

vybraných 
pro 

poskytnutí 
podpory (v 

EUR) 

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

1 EFRR Více 
rozvinuté - - - - - - - - - - - - 

2 EFRR Více 
rozvinuté - - - - - - - - - - - - 

3 EFRR Více 
rozvinuté 

109 01 01 07 09 - 21 - 248 053,54 248 053,54 - 3 

3 ESF Více 
rozvinuté - - - - - - - - - - - - 

4 EFRR Více 
rozvinuté 

052 01 01 07 10 - 19 - 3 232 533,08 3 232 533,08 - 6 

4 ESF Více 
rozvinuté 

102 01 01 07 10 - 19 - 6 402 613,44 6 328 662,39 - 50 

5 ESF Více 
rozvinuté 

123 01 01 07 10 - 24 - 17 339 402,44 17 339 402,44 - 2 

Celkem EFRR Více 
rozvinuté - - - - - - - - 3 480 586,62 3 480 586,62 - 9 

Celkem ESF Více 
rozvinuté - - - - - - - - 23 742 015,88 23 668 064,83 - 52 

Celkový 
součet - - - - - - - - - - 27 222 602,50 27 148 651,45 - 61 

 
stav k 31.1.2017 
 
---------------------------------------------------- 
 
11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certif ikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 
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Tabulka 8: Využití křížového financování (12) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového financování Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má 
být použita na křížové 
financování na základě 

vybraných operací  (2) (v EUR) 

Podíl celkového finančního 
přídělu EU na prioritní osu 

(v %) 
(3/celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené 
v rámci křížového 

financování, které příjemce 
vykázal řídicímu orgánu 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního 
přídělu na prioritní osu 

(v %) 
(5/celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 
Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.1 Posílení v ýzkumu, 
technologického rozv oje a 
inov ací 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.2 Udržitelná mobilita a 
energetické úspory  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě EFRR, 
av šak podpořené z ESF (1) 

07.3 Podpora sociálního 
začleňov ání a boj proti 
chudobě 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.3 Podpora sociálního 
začleňov ání a boj proti 
chudobě 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě EFRR, 
av šak podpořené z ESF (1) 

07.4 Vzdělání a v zdělanost a 
podpora zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.4 Vzdělání a v zdělanost a 
podpora zaměstnanosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě EFRR, 
av šak podpořené z ESF (1) 

07.5 Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů 
typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které 
příjemci vznikly. 
2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
 
 
Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory, která má být použita 
na operace prováděné mimo 

programovou oblast na základě 
vybraných operací (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu 
EU na prioritní osu 

(v %) 
(3/ celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené na 
operace prováděné mimo 

programovou oblast, které 
příjemce vykázal řídicímu orgánu 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního 
přídělu na prioritní osu 

(v %) 
(5/ celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 
Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 

07.1 Posílení v ýzkumu, technologického rozv oje a 
inov ací 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 

07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory  0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.3 Podpora sociálního začleňov ání a boj proti chudobě 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.4 Vzdělání a v zdělanost a podpora zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.5 Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
 
---------------------------------------------------- 
12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.  
 

 
Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13) 

1. 2. 3. 4. 

Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci 
tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a 
vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část 

programu financovaného z více fondů, která souvisí 
s ESF 
(v %) 

(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní 
příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce 
vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie 
a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část 
programu financovaného z více fondů, která souvisí 

s ESF 
(v %) 

(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní 
příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 
100) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.   
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
V 1. čtvrtletí 2016 bylo finalizováno znění Evaluačního plánu OP PPR (dále EP), který byl schválen MV 
OP PPR dne 22. 4. 2016.  EP je k dispozici na http://penizeproprahu.cz. V proběhu roku 2016 byly 
realizovány 3 evaluační zakázky. V této kapitole je uveden kontext těchto evaluací, metody sběru dat a 
hlavní závěry. Doporučení jsou uvedena v kap. 12. 1. 

 
Evaluační zakázka č. 1) "Ad hoc analýza absorpční kapacity OP PPR" 

Analýza byla zpracována externím dodavatelem mimo EP na základě Plánu opatření OP PPR pro r.  
2016, definovaného v rámci zesíleného řízení rizik. Jejím předmětem bylo zjištění příčin nevyčerpané 
alokace vyhlášených výzev v rámci PO 3 a 4 pro dané specifické cíle 3.2, 4.1 a 4.3 a identifikace 
projektových záměrů u specifických cílů 4.1 a 4.3. Evaluace byla realizována v době od 18. 5. 2016 do 
21. 7. 2016 s následným připomínkovým řízením. Předběžné výsledky a doporučení byly prezentovány 
členům Plánovací komise pro implementaci OP PPR dne 20. 7. 2016, finální zjištění byla prezentována 
na 4. zasedání MV OP PPR dne 21. 9. 2016.   Finální zpráva včetně dotazníku je k dispozici na 
http://penizeproprahu.cz/evaluace.  
 
Metody, zdroje dat a způsob sběru dat 

Plán výzkumných prací, který byl prvním výstupem zakázky, podrobně specifikoval použité kvalitativní a 
kvantitativní metody sběru dat a analýzy, s akcentací kvalitativních metod. Vedle analýzy dokumentů a 
údajů z jednotlivých výzev OP PPR, byly klíčovým zdrojem informací zjištění z polostrukturovaných 
rozhovorů s oprávněnými žadateli a odborníky a výsledky dotazníkového šetření mezi oprávněnými 
žadateli vybraných specifických cílů 3.2, 4.1 a 4.3. Pro kvalitativní šetření byly v průběhu celé zakázky 
realizovány polostrukturované rozhovory. 

  
Hlavní závěry: 

1) Efektivnost sytému implementace byla posouzena takto: Absorpce alokovaných prostředků OP PPR 
bude dostatečná za předpokladu, že ŘO zefektivní systém implementace programu a soustředí se na 
několik klíčových oblastí, které budou zahrnovat zejména adresné poskytování informací o 
připravovaných a vyhlášených výzvách, metodickou podporu žadatelů, odstranění administrativních 
bariér, dodržování harmonogramu a lhůt, maximální zajištění funkčnosti MS2014+ a pokrok v přípravě 
projektů v kompetenci odborů MHMP a příspěvkových organizací MHMP. Nezbytným předpokladem 
dostatečné absorpční kapacity programu je zpřehlednění, zredukování a zefektivnění organizační 
struktury pro podporu přípravy projektů na MHMP. 

2) V implementaci programu byly identifikovány tyto bariery: Napříč prioritními osami byly 
identifikovány nedostatky v oblasti informování žadatelů a obecné komunikaci výzev. Slabinou 
komunikace je zejména skutečnost, že ŘO neoslovuje potenciální žadatele adresně v rámci fáze 
přípravy výzev (avízo) a jejich vyhlášení. Velkým problémem průřezového charakteru je stále se 
zvětšujíc í administrativní zátěž pro všechny zúčastněné strany, tedy pro příjemce, ale i pro 
administrátory programu. Texty výzev jsou z pohledu žadatelů celkově obt ížně srozumitelné (např. již 
název investiční priority místo stručného a výstižného názvu výzvy). Významnou bariérou účasti 
potenciálních žadatelů ve výzvách je všeobecná náročnost pravidel pro čerpání (obsáhlost a složitost 
pravidel pro žadatele a příjemce).  Přípravu žádostí o podporu komplikuje problémová funkčnost 
informačního systému MS2014+, jak pro žadatele, tak pro administrátory výzev.  

3) Celkově hodnotí ad hoc evaluace OP PPR následovně: OP PPR odpovídá potřebám hlavního města 
Prahy a jeho naplněním dojde k zavedení významných inovativních postupů, zejména v prioritních osách 
1 a 2. K dosažení očekávané absorpce finančních prostředků je nicméně nutné ambiciózní cíle 
programu podpořit zvýšenou aktivitou ve vztahu k potenciálním žadatelům programu a změnami v 
zaměření výzev u specifických cílů 1.2 (provoz parků a inkubátorů), 3.2 (investice do již existujících 
sociálních podniků) a 4.1 (zařízení a vybavení škol), které zvýší zájem potenciálních žadatelů o účast v 
programu. V případě, že k termínu únor 2017 nebudou dostatečně naplněny výzvy v prioritních osách 1 
a 2 (inovační vouchery, projekty inteligentních budov a projekty P+R), nebude možné dosáhnout  
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očekávaných cílů programu v roce 2018. Výsledkem zhodnocení stavu připravenosti identifikovaných 
projektových záměrů ve specifickém cíli 4.1 je optimistická predikce dostatečné absorpce alokovaných 
prostředků prioritní osy 4 v připravovaných výzvách a následně tak v dosažení milníků. 

Evaluační zakázka č. 2) "1. průběžné evaluace OP PPR" 

Předmětem první průběžné evaluace OP PPR jsou čtyři evaluační úkoly, a to: posouzení rozvojových 
potřeb regionu a relevance jednotlivých specifických cílů; posouzení věcného pokroku; posouzení 
procesu implementace a posouzení celkového řízení programu. Se zhotovitelem byla podepsána 
smlouva o dílo dne 24. 11. 2016. V r. 2016 byla vypracována Vstupní zpráva a Průběžná zpráva k  
evaluačnímu úkolu č. 2. Dne 15. 1. 2017 byl předložen návrh průběžné zprávy k evaluačním úkolům 1, 3 
a 4. Návrh Závěrečné zprávy k evaluačním úkolům 1 a 2 byl předložen 15. 3. 2017 a úkolům 3 a 4 dne 
30.4.2017. K počátku května 2017 byly tyto zprávy v připomínkovém řízení.  

Základní zjištění: 

V rámci PO1 nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky, a tedy ani žádné hodnoty 
monitorovacích indikátorů. Naplnění finančního milníku k roku 2018, tj. proplacení 15 % způsobilých 
výdajů, je vzhledem k současnému stavu implementace výrazně ohroženo. V rámci projektů, které by 
měly být ukončeny do konce roku 2018 a které prošly fází hodnocení, je alokováno pouze 4 % celkové 
alokace PO1. Pravděpodobnost dosažení milníků pro rok 2018 pro indikátory výstupu Počet podniků 
pobírajíc ích podporu a Počet podniků spolupracujíc ích s výzkumnými institucemi v současné fázi 
implementace nelze zhodnotit, neboť v době hodnocení nebyl jasný termín spuštění voucherových 
programů, které by měly být hlavním zdrojem plnění hodnot těchto indikátorů. 

V rámci PO2 z hlediska věcného pokroku a plnění c ílových hodnot indikátorů lze u obou SC identifikovat  
vážný problém s naplněním hodnoty milníků roku 2018, a to jak u finančního milníku, tak u milníku 
věcného. V současné době (k březnu 2017) lze téměř s jistotou konstatovat, že minimálně některé tyto 
milníky nebudou naplněny. Z hlediska cílových hodnot pro celé programové období, se navzdory  
současnému nulovému stavu závazků v projektech, jeví problematický pouze jediný indikátor a tím je 
32700 Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách. Ten se primárně váže na aktivitu 
pilotních projektů přeměny budov, o kterou není v současné podobě mezi žadateli zájem. 

V rámci PO3 nejsou u SC 3.1 a 3.3 k březnu 2017 zazávazkovány žádné finanční prostředky, neboť 
nebyl evidován žádný projekt s právním aktem o poskytnutí podpory. U SC 3.2 již bylo alokováno 
10,25 %. Milník pro r. 2018 byl stanoven pro hodnoty indikátoru Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci s cílovou hodnotou 13. Vzhledem k dosud nulovým hodnotám indikátoru a malému zájmu 
žadatelů o aktivity zaměřené tímto směrem ve výzvě č. 17, je naplnění milníku jen málo pravděpodobné.  
Hodnoty dalšího indikátoru, u nějž byl stanoven milník pro r. 2018  - indikátor Počtu podniků pobírajících 
podporu ? je stále nulový, ale vzhledem k rozšíření výzvy č. 27 o podporu rozvoje stávajících sociálních 
podniků a zároveň o velký zájem o podporu sociálního podnikání ve výzvě č. 18 u SC 3.3, je naplnění 
milníku stále reálné. Naplnění finančního milníku je považováno za reálné, ale bude se odvíjet od 
výsledků dosud otevřených výzev č. 25 a 27.  

V rámci PO4 je naplnění obou finančních milníků (pro EFRR i ESF) pro rok 2018 ohroženo. K březnu 
2017 není v realizaci dostatečné množství projektů (pro EFRR je jejich finanční objem 9 % a pro ESF 
12 %, přičemž finanční milník je na úrovni 15 % celkové alokace) a podané žádosti pravděpodobně 
nebudou ukončeny do konce roku 2018. Naplnění věcných milníků je reálné (u EFRR bude naplnění 
záviset na žádostech teprve podaných do aktuálně vyhlášených výzev). Ve všech SC překračují některé 
indikátory svou cílovou hodnotu v řádu desítek (až stovky) procent, další indikátory jsou po prvním roce 
realizace zazávazkovány na hodnotách blížící se 100 %, což je v nesouladu s finančním pokrokem (kdy 
je zazávazkováno 9 - 23 % alokace). Plnění hodnot těchto indikátorů je třeba podrobit ještě 
detailnějšímu průzkumu ze strany ŘO (revize nastavené cílové hodnoty a vykazovaných hodnot).   
V rámci evaluace byly hodnoceny komplementární vazby OP PPR na specifické cíle ostatních programů 
ESIF, vazby mezi OP PPR a nástroji EU a vazby mezi OP PPR a národními programy. Z hlediska 
formálního nastavení jsou dle zjištění komplementární vazby vydefinované v rámci OP PPR v souladu s 
jednotným metodickým prostředím, resp. s relevantními metodickými pokyny, a to jak z hlediska 
vymezení v programové dokumentaci, tak v oblasti řízení výzev.  Na základě provedených šetření je 
možné shrnout, že koordinační mechanismy jsou u jednotlivých komplementárních vazeb naplňovány 
adekvátně tak, aby předcházely duplicitám.  
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Evaluační zakázka č. 3) "Evaluace efektů a dopadů dosažených realizac í Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost" 

 
V  období od května do prosince 2016 byl externím dodavatelem realizován projekt "Evaluace efektů a 
dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost", jehož globálním 
cílem bylo provedení vyhodnocení efektů a dopadů dosažených realizac í OPPK na úrovni jednotlivých 
oblastí podpory. 

  
Shrnutí použitých metod sběru dat 

- Analýza dokumentů 

- Analýza datových sestav 

- Dotazníkové šetření 

  - Evaluační rozhovory 

- Případové studie 

  
Hlavní závěry: 

Celkově lze konstatovat, že globální cíl OPPK byl naplněn, přičemž stupeň jeho naplnění je možno 
hodnotit jako vysoký, a to z následujících důvodů: 

- Kvalitativní hodnocení naplnění globálního cíle OPPK prokázalo, že OPPK přispěl ke zlepšení ve všech 
oblastech (aspektech) zahrnutých v definici globálního cíle (zvýšení konkurenceschopnosti, odstranění 
rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti dopravních a 
telekomunikačních služeb, rozvinutí inovačního potenciálu města). 

- Kvantitativní hodnocení míry naplnění globálního cíle OPPK prostřednictvím naplnění globálních cílů 
oblastí podpory a potažmo specifických cílů prioritních os OPPK je na úrovni 72,3 %, tedy na pomezí 
hodnocení "spíše vysoký" a "vysoký". 

   Blíže viz příloha č. 2 kapitoly 4. 

 Informace o evaluacích jsou k dispozici zde: http://penizeproprahu.cz/evaluace. 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 
č. 1304/2013) 

Nerelevantní pro tento program. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

 
V lednu a v červenci 2016 proběhla aktualizace katalogu rizik, v 13 rizikových oblastech bylo 
specifikováno 36 dílčích rizik. Katalog rizik byl výchozím podkladem pro reportování do MS 2014+ v 
únoru a v srpnu 2016. Bližší informace k rizikovým oblastem a opatřením viz příloha této kapitoly. 

 
Problémy a přijatá opatření k jejich odstranění v PO 

Prioritní osa 1 

ŘO přistoupil k několika podpůrným opatřením. V souvislosti s vyhlášením výzev se jedná např. o 
prodloužení časové lhůty pro předložení žádostí o podporu, revizi Pravidel pro žadatele a příjemce,  
revizi a zjednodušení Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, zjednodušení formuláře Posouzení 
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souladu projektu s Národní RIS3 strategií a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy, vytvoření 
vzorového prohlášení vyjadřující zájem potenciálních koncových uživatelů o výstupy projektů, příprava 
metodiky inovačního partnerství a dalš í. ŘO dále klade větší důraz na efektivní a nápomocnou 
komunikaci s potenciálními žadateli. ŘO ve výzvách ruš í jakékoli omezení na počet či délku konzultací k  
projektovým záměrům. Kromě standardních seminářů k vyhlašovaným výzvám, ŘO aktivně organizuje i 
další interní (např. workshop Nebojme se PCP pro odbory MHMP) a externí (např. Smart Prague:  
finanční nástroje) informační akce. V průběhu roku 2016 se vyskytly potíže s technickým nastavením 
výzev či se stabilitou systému IS KP14+. V průběhu roku ŘO také přistoupil k úpravě Programového 
dokumentu OP PPR. V rámci PO1 se jednalo o rozšíření oprávněných žadatelů o státní výzkumné 
organizace, ale především o zpřesnění aktivity 1.1.2 Inovační poptávka veřejného sektoru, kde došlo k  
explicitnímu uvedení inovačního partnerství jako nově zřízeného institutu Zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016. Tento režim slouží k pořízení inovativních řešení 
pro potřeby zadavatele s využitím výzkumu a vývoje. V této souvislosti byl také v programu nahrazen 
původní návazný indikátor 22301 "Počet návrhů řešení PCP, která postoupila z fáze zkoumání řešení"  
na indikátor 22302 "Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru" beze změny 
jeho cílové hodnoty. 

Prioritní osa 2 

ŘO přistoupil k několika podpůrným opatřením. V souvislosti s vyhlášením výzev se jedná např. o revizi 
Pravidel pro žadatele a příjemce, revizi a zjednodušení Metodiky zpracování Studie proveditelnosti. V 
PO2 lze identifikovat možné problémy s naplněním otevřených výzev, výzvy však budou uzavřeny až v 
roce 2017. V rámci SC 2.2 a konkrétně v podporované aktivitě Realizace záchytných parkovišť systému 
P+R u stanic drážní dopravy probíhala v roce 2016 intenzivní jednání se subjekty, které se významně 
podílejí na strategickém plánování a řízení dopravy v hl. městě Praze (IPR hl. m. Prahy, odbor rozvoje a 
financování dopravy MHMP, TSK hl. města Prahy). Během jednání jsou stále řešeny problémy ohledně 
plánovaných velkých P+R, především v lokalitě Černý Most, a dále problémy v rámci plošných P+R, 
řešených TSK hl. města Prahy. Jedná se především o majetkoprávní vztahy k pozemkům. Výzvy v 
těchto oblastech prozatím nebyly uzavřeny. 

V průběhu roku 2016 ŘO také přistoupil k úpravě programového dokumentu OP PPR. V rámci PO2 se 
jednalo o rozšíření oprávněných žadatelů o městské části hlavního města Prahy v rámci aktivity 2.1.3 
Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu). 

Prioritní osa 3 

I přes prodloužení období pro přípravu žádost í o podporu ze 4 na 6 měsíců a snahu o zjednodušení 
administrativy nebyla alokace výzvy č. 17 zcela vyčerpána. Žadatelé stále vidí největší překážku pro 
podání žádosti o podporu v množství příloh, které jsou k předložení požadovány a v délce přípravy 
žádosti. Řídic í orgán při revizi Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušuje administrativu spojenou s 
přípravou žádostí, ať už snížením počtu příloh (např. zrušení přílohy Příslib spolufinancování z rozpočtu 
městských částí / Příslib spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy či Čestného prohlášení o podpoře de 
minimis (předkládáno až k podpisu smlouvy)) nebo zpřesnění požadavků kladených ze strany řídícího 
orgánu aj. ŘO rovněž přistoupil ke zrušení omezení počtu a délky osobních konzultací k projektovým 
záměrům. Vzhledem k nevyčerpání alokace ve výzvě č. 17 byla do harmonogramu výzev zařazena nová 
výzva č. 27. V rámci zpracování výzvy č. 18 došlo na straně řídícího orgánu ke zpoždění vyhlášení 
výsledků. Důvodem bylo velké množství předložených žádostí o podporu, a s tím spojené velké 
množství administrace. Řídící orgán si je vědom případných komplikací a snaží se žadatelům vyjít vstříc, 
například možností zkrátit délku realizace projektu atd. 

Prioritní osa 4 

Nízká absorpční kapacita: I přes prodloužení období pro přípravu žádostí o podporu ze 3 na 5 měsíců a 
snaha o zjednodušení administrativy, nebyla alokace výzvy č. 19 zcela naplněna. Mezi hlavní žadatele v 
SC 4.1 patří městské části a příspěvkové organizace města či MČ (školy, zdravotnická 
zařízení/jesle/dětské skupiny), které potřebují delš í čas na projednání investic v příslušných orgánech,  
zajištění prostředků na povinné spolufinancování a zajištění provozní fáze po dobu udržitelnosti. Roli 
také hraje situace objektů mateřských škol, které často již nelze dále stavebně rozšiřovat formou 
přístavby či nástavby. Naplněnost mateřských školek je již nyní tak vysoká, že jsou často využity 
maximální kapacity a případně i detašované objekty. V mnoha městských částech by bylo jediným 
východiskem postavení zcela nové budovy mateřské školky. Pro žadatele mimo oblast veřejného 
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sektoru (zařízení zřizovaná soukromými vlastníky, neziskovými organizacemi, církvemi apod.) je největší 
překážkou pro podání žádosti o podporu množství a charakter příloh, které jsou k předložení žádosti 
požadovány.  
Opatření: ŘO při revizi Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušuje administrativu spojenou s 
přípravou žádostí, ať už snížením počtu příloh (např. zrušení přílohy Příslib spolufinancování z rozpočtu 
městských částí) nebo zpřesnění požadavků kladených ze strany řídícího orgánu aj. ŘO rovněž 
přistoupil ke zrušení omezení počtu a délky osobních konzultac í k projektovým záměrům, aby žadatelé 
mohli v průběhu přípravy žádosti o podporu vícekrát využít odbornou pomoc. Dále bylo přistoupeno ke 
snížení výše spolufinancování u městských částí z 20 na 10 % (s účinností pro výzvy vyhlašované od 
ledna 2017). V PO 4 jsou využívány zjednodušené metody vykazování formou tzv. jednotkových nákladů 
(výzva č. 22 v SC 4.3), pro rok 2017 je plánováno zavedení jednotkových nákladů také v SC 4.2.   
Zástupci ŘO prezentovali plánované a vyhlášené výzvy na různých plat formách a setkáních s cílem 
maximálně posílit absorpční kapacitu (např. jednání zástupců odborů školství městských částí, platforma 
pro setkání starostů či radních pro oblasti školství atd.). 

  

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 
odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění 
jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

 
Celkové posouzení dopadu splněných opatření: 

Byla realizována sada opatření směřujících ke zvýšení absorpční kapacity OP PPR, přičemž zásadním 
předpokladem bylo navýšení alokace u již vyhlášených výzev a doplnění výzev nových. Ve vyhlášených 
výzvách bylo alokováno 73 % (8 mld. Kč) z dostupné alokace na celý program (11 mld. Kč). K 31. 12.  
2016 bylo schváleno celkem 61 projektů s celkovým rozpočtem 734 mil. Kč. 

 ŘO v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí a usiluje o 
celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Do této skupiny patří i průběžné revize 
Pravidel pro žadatele/příjemce reagující na aktuální podněty a zjištění. V současné době připravujeme 
větší revizi pravidel, která by měla přinést jak zjednodušení požadavků a lepší porozumění textu, tak v 
ideálním případě i zkrácení pravidel. 

Souběžně byla podniknuta řada kroků ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů ve vazbě jejich 
potřeb na možnosti OP PPR a k včasné informovanosti o zaměření vyhlašovaných výzev. Jedná se o 
intenzivní adresnou komunikaci s potenciálními žadateli (městské části, organizace sdružující 
potenciální žadatele) i celkové posílení informačních nástrojů - spuštění nového webu s přehlednými a 
aktuálními informacemi, vydáni nové informační brožury k OP PPR, tisková konference 28. 11.2016 atd.   
Velká pozornost je věnována přípravě výzev, vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím 
znění, aby oprávnění žadatelé mohli projektové žádosti připravit co nejsnáze. Pracovníci projektového 
oddělení připravují pravidelné semináře a účastní se osobních konzultací se žadateli. Potenciální 
žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlašované výzvě s příklady podporovaných aktivit adresně 
informováni jak v předstihu, tak neprodleně po vyhlášení výzev adresnými dopisy s příklady 
podporovaných aktivit a tiskovou zprávou. 

Pro příjemce dotací následně oddělení finančního řízení a kontrol organizuje semináře, které usnadní 
realizaci projektů a zamezí chybám ve finančním řízení. 

Je posilováno odborné zázemí ŘO a v případě potřeby je zesilována expertní spolupráce k specifickým 
okruhům. 

Opatření k zefektivnění implementace OP PPR byla realizována jak na základě naplňování Plánu 
opatření OP PPR pro r. 2016, tak na základě průběžného vlastního vyhodnocování fází 
implementačního procesu. Veškerá realizovaná opatření v září 2016 vyústila k přehodnocení rizikovosti 
OP PPR, který byl z kategorie programů s vysokým rizikem zařazen do kategorie středně rizikových 
programů. Většina zrealizovaných opatření má kumulativní efekty, přičemž dopady některých opatření 
se mohou projevit až po určitém čase (např. v případě otevřených nebo ještě nevyhlášených výzev). 

Další informace o čerpání jednotlivých prioritních os viz kapitola 11.1. 
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7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  
 
Rok 2016 byl druhým rokem implementace OP PPR. Ve vyhlášených výzvách v rámci celého OP PPR 
bylo alokováno 73 % (8 mld. Kč) z dostupné alokace na celý program (11 mld. Kč). K 31. 12. 2016 bylo 
schváleno celkem 63 projektů s celkovým rozpočtem 751 mil. Kč. 

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací je zaměřena na podporu aktivit  
vedoucích k posílení výzkumných činností, technologického rozvoje a inovačních aktivit a jejím 
prostřednictvím by mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a 
vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na Prioritní osu 1 je 3,37 mld. Kč. V PO1 bylo v roce 2016 
vyhlášeno 7 výzev. 

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita dojde k energetickým úsporám v městských objektech 
dosažených využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a 
inteligentních systémů řízení a ke zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy podporou 
realizace záchytných parkovišť Park and Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření 
pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření mají 
nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnějš í automobilové dopravy na území hl. města 
Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů, a tím k udržitelné mobilitě. K čerpání je určeno 
3,27 mld. Kč. V PO2 bylo v roce 2016 vyhlášeno 5 výzev. 

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřena na oblasti sociálního 
začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. V tematické 
rovině je kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního 
kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně 
inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace 
je 1,39 mld. Kč. V roce 2016 byly v rámci PO 3 vyhlášeny 2 výzvy. 

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se prostřednictvím rozvoje školských 
zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku 
sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Dojde ke zvýšení dostupnosti 
zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby se rodiče s malými 
dětmi mohli lépe uplatnit na trhu práce, dále pak k rovnoměrnému rozvoji vzdělávacích zařízení v Praze 
a podpoře inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních 
skupin dětí a žáků.  Celková alokace je 2,41 mld. Kč. V prioritní ose 4 bylo v průběhu roku 2016 
vyhlášeno celkem 5 výzev. 

V září 2016 byl spuštěn nový webový portál www.penizeproprahu.cz, který je zaměřen na všechny 
cílové skupiny, zejména širokou a odbornou veřejnost - žadatele, příjemce, partnery, média.  
Poskytované informace jsou přehledně zpracovávány a jsou průběžně aktualizovány. Z propagačních a 
komunikačních aktivit jmenujeme novou informační brožuru k OP PPR a tiskovou konferenci ze dne 
28. 11. 2016.  

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

 
V oblasti přípravy implementace finančních nástrojů v rámci OPPR došlo k významnému posunu. Odbor 
FON v červnu 2016 uzavřel smlouvu s dodavatelem společností Artur D. Little na aktualizaci ex-ante 
analýzy pro využití finančních nástrojů. První etapa plnění veřejné zakázky (mapování tržních podmínek 
pro využit í finančních nástrojů, příprava strategií řízení a implementace FN, zpracování a finalizace této 
zprávy) byla dokončena 11. 10. 2016. Tuto analýzu schválil Monitorovací výbor OP PPR na svém 
jednání dne 1. 12. 2016. 

Předběžné posouzení hodnotilo podmínky pro využití FN ve všech prioritních osách a specifických cílech 
OP PPR. Z celkových 23 podporovaných aktivit byl shledán potenciál k využití FN  ve dvou 
podporovaných aktivitách v PO1. Konkrétě s jedná o: 
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SC 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti 
a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept) 

SC 1.2.3 Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu 

Od ukončení tohoto kroku probíhá druhá fáze zakázky, kterou je poradenství při přípravě nastavení 
implementace FN. K únoru 2017 probíhají přípravné práce na třech variantách implementace FN. 
Varianty nastavení implementace FN jsou prověřovány současně a všechny mohou být realizovány.  
 
EIF - Evropský investiční fond - ŘO OP PPR je v jednání s EIF o zřízení fondu fondů. Výsledkem 
procesu vyjednávání je návrh Dohody o financování, aktuálně probíhá připomínkování dohody o 
financování a výzvy pro výběr finančních zprostředkovatelů a také diskuze o jmenování zástupce HMP 
do investiční rady.  Dohoda o financování bude předložena Radě hl. m. Prahy ke schválení. EIF by dle ní 
měla řídit Fond fondů, do kterého vloží OP PPR celkem 10 mil. EUR (5 mil. EUR z ESIF). EIF by do 
tohoto fondu přispěl dalš ími 2,5 mil. EUR z vlastních zdrojů. Předpokládá se, že další 4 mil. EUR dodají 
soukromí investoři. Finanční nástroje by se realizovaly pomocí kapitálových vstupů.  

NIF - Národní inovační fond - MHMP obdržel kladné stanovisko EK k možnému využití inter-
administrative coop (správní spolupráce) s NIF, který bude zřízen MPO. V současné době je NIF v 
přípravné fázi a očekává se zahájení jeho činnosti nejdříve v s rpnu 2017. Rada HMP vzala tiskem R - 
24654 na vědomí informaci o zamýšlené spolupráci s MPO na implementaci FN spravovaného NIFem. 
Jednalo by se o kapitálové vstupy a projekty typu proof of concept. Celková alokace by byla v rozmezí 
300 - 400 mil. Kč z OP PPR. Národní inovační fond, investiční společnost, by zastřešoval jak prostředky 
poskytnuté z Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tak i finanční 
prostředky z OP PPR. 

 ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka. Tato varianta je uvažována - probíhá analýza 
selhání trhu v oblasti financování malých a středních podniků. Finanční nástroj by představoval 
zvýhodněné úvěry a záruky. V současné době je dále prověřovaná možnost přímého zadání správy FN 
ČMZRB, a to prostřednictvím inter-administrative coop (správní spolupráce). Zda ČMZRB plní podmínky 
nutné pro využití IAC, je řešeno s NOK a ÚOHS, bude dále řešeno s EK.  

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na 
ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud 
při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13) 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 
odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1. Velké projekty 
Tabulka 12: Velké projekty 
 

Projekt CCI 

Stav 
velkého 
projektu 

1. 
dokončen 

2. 
schválen 

3. 
předložen 
4. plánuje 

se 
oznámení / 
předložení 

Komisi 
 

Celkové 
investice 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, 
čtvrtletí) 

Datum 
automatické
ho schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 
/ investiční 

priority 

Současný 
stav 

realizace – 
finanční 
pokrok 

(% výdajů 
certifikovaný

ch Komisi 
v porovnání 
s celkovými 
způsobilými 

náklady) 

Současný 
stav 

realizace – 
fyzický 
pokrok 

Hlavní fáze 
provádění 
projektu 

1. 
dokončeno / 
v provozu; 

2. pokročilá 
výstavba; 

3. výstavba; 
4. zadávání 

zakázek 
5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo1 
(je-li 

použitelné) 

Připomínky 
(v případě 
potřeby) 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013). 
 

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Nerelevantní pro OP PPR. 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

 
Nerelevantní pro OP PPR. 

10.2. Společné akční plány 
Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

 
Nerelevantní pro OP PPR. 
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Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 
 

Název SAP CCI 

Fáze provádění 
SAP 

1. dokončen 
2. provedeno > 

50 % 
3. zahájen 

4. schválen 
5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. pilotní 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky (v 
případě 
potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Nerelevantní pro OP PPR. 
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11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 
a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

 
V rámci prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací jsou stanoveny dva 
specifické cíle. 

a) Specifický cíl 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou, jehož 
cílem je účelně rozvíjet inovační prostředí, stimulovat míru inovací a podpořit fungující partnerství 
mezi klíčovými aktéry regionálního inovačního systému, 

b) Specifický cíl 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem, jehož cílem je podpora vzniku a 
rozvoje nových inovativních malých a středních podniků a zkvalitnit jim poskytované služby pro 
inovace a podnikání. 

V rámci PO 1 nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky, a tedy ani žádné hodnoty 
indikátorů. Vyhlášeno bylo 7 výzev (4 v rámci specifického c íle 1.1 a 3 v rámci specifického cíle 1.2). Ve 
vyhlášených výzvách bylo k 31. 12. 2016 podáno 17 žádostí s požadovanou podporou ve výši 16,5 mil 
EUR (446 mil. Kč), tj. 13 % alokace PO 1. Pouze 10 žádostí však prošlo formálním, resp. věcným 
hodnocením. V rámci podaných projektů, které prozatím prošly hodnocením, je u dvou indikátorů 
potenciálně zazávazkováno 50 % jejich cílové hodnoty (Počet návrhů řešení PCP, která postoupila z 
fáze zkoumání řešení (SC 1.1) a Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur (SC 
1.2). Naplnění finančního milníku k roku 2018, tj. proplacení 15 % způsobilých výdajů, je vzhledem k 
současnému stavu implementace výrazně ohroženo. V rámci projektů, které by měly být ukončeny do 
konce roku 2018 a které prošly fází hodnocení, je alokováno pouze 4 % celkové alokace PO 1. 
Pravděpodobnost dosažení milníků pro rok 2018 pro indikátory výstupu Počet podniků pobírajících 
podporu a Počet podniků spolupracujíc ích s výzkumnými institucemi v současné fázi implementace 
nelze zhodnotit, neboť v době hodnocení nebyl jasný termín spuštění voucherových programů. 

V rámci prioritní osy 2 jsou stanoveny dva specifické cíle. 

Prvním specifickým cílem je SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím 
vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.  
Specifický cíl vychází z cíle 20-20-20, který byl stanoven pro oblast klimatu a energie ve strategickém 
dokumentu Evropa 2020 a z cílů Státní energetické koncepce ČR, Územní koncepce hl. m. Prahy a 
Národního akčního plánu ČR pro energii z OZE. Specifický cíl by měl být tedy naplňován zejména 
snižováním energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužíc ích pro zajištění provozu 
městské veřejné a silniční dopravy a dále realizac í pilotních projektů přeměny energeticky náročných 
veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V rámci celého specifického cíle bude 
podporováno využití řešení založených na ICT technologiích pro energetickou efektivnost, inteligentní 
řízení spotřeby energie a systémy ITS. 

Druhým specifickým cílem je SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. Specifický 
cíl by měl být naplňován podporou realizace záchytných parkovišť P+R u stanic a zastávek drážní 
dopravy a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba 
uvedené typy opatření mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější automobilové 
dopravy na území hl. města Prahy, ke snižování produkce hluku a emis í z automobilů, a tím k udržitelné 
mobilitě. Přehled finančního pokroku u PO 2 k 31. 12. 2016 ukazuje, že k tomuto datu byla podána 
pouze jedna žádost (SC 2.1) ve výši 3,6 mil. EUR, což činí pouze 5,1 % alokace SC. V současné chvíli  
(k březnu 2017) je již v SC 2.1 zaregistrováno dalš ích 8 projektů, které však nebyly hodnoceny, neboť 
byly podány až po konci roku 2016. V rámci SC 2.2 nebyla ani k únoru 2017 zaregistrována žádná 
žádost a tudíž není závazkována žádná část alokace SC.  

 Z hlediska věcného pokroku a plnění cílových hodnot indikátorů lze u obou SC identifikovat vážný 
problém s naplněním hodnoty milníků roku 2018, a to jak u finančního milníku, tak u milníku věcného. V 
současné době lze téměř s jistotou konstatovat, že minimálně některé tyto milníky nebudou naplněny. Z 
hlediska cílových hodnot pro celé programové období, se navzdory současnému nulovému stavu 



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Ing Martin Škréta  05.05.2017  14:55:56 
46 

závazků v projektech, jeví problematický pouze jediný indikátor a tím je 32700 Snížení roční spotřeby 
primární energie ve veřejných budovách. Ten se primárně váže na aktivitu pilotních projektů přeměny 
budov, o kterou není v současné podobě mezi žadateli zájem. 

V rámci prioritní osy 3 (PO3) jsou podporovány 3 specifické cíle. Dva specifické cíle jsou 
spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a jeden z Evropského sociálního 
fondu (ESF). Specifický cíl 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (ESF) je 
zaměřen na oblast posílení soudržnosti na úrovni místních komunit, specifický cíl 3.1 Posílená sociální 
infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci (EFRR) podporuje oblast sociálního začleňování 
a specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (EFRR), jehož cílem je podpora v 
oblasti sociálního podnikání. V rámci prioritní osy 3 u SC 3.1 a 3.3 nejsou v současnosti (k březnu 2017) 
zazávazkovány žádné finanční prostředky, neboť nebyl evidován žádný projekt s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. U SC 3.2 již bylo alokováno 10,25 %. Milník pro r. 2018 byl stanoven pro 
hodnoty indikátoru Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci s cílovou hodnotou 13.  
Vzhledem k dosud nulovým hodnotám indikátoru a malému zájmu žadatelů o aktivity zaměřené tímto 
směrem ve výzvě č. 17 je naplnění milníku jen málo pravděpodobné. Hodnoty dalšího indikátoru, u nějž 
byl stanoven milník pro rok 2018  - indikátor Počtu podniků pobírajíc ích podporu - je stále nulový, ale 
vzhledem k rozšíření nyní otevřené výzvy č. 27 o podporu rozvoje stávajíc ích sociálních podniků a 
zároveň o velký zájem o podporu sociálního podnikání ve výzvě č. 18 u SC 3.3, kde ještě nejsou známé 
výsledky hodnocení, je naplnění milníku stále reálné. Naplnění finančního milníku je považováno za 
reálné, ale bude se odvíjet od výsledků dosud otevřených výzev č. 25 a 27.  

Prioritní osa 4 (dále PO4) se zaměřuje na oblast podpory vzdělávání a zaměstnanosti prostřednictvím 
naplňování tří specifických cílů. Specifický cíl 4.1 je podporován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, specifické cíle 4.2 a 4.3 jsou podporované z Evropského sociálního fondu. PO4 se 
prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost 
soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení 
vyloučených lokalit. Intervence v těchto specifických cílech sledují primárně oblast zvýšení dostupnosti 
zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby docházelo k většímu 
zapojení rodičů s malými dětmi na trhu práce. Intervence sledují také rovnoměrný rozvoj vzdělávacích 
zařízení v Praze v oblasti vybavení škol. Podpora inkluzivního přístupu je prioritně zastoupena v SC 4.2 
ve vazbě na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků. 

V rámci prioritní osy 4 je naplnění obou finančních milníků (pro EFRR i ESF) pro rok 2018 ohroženo. V 
současné době (k březnu 2017) není v realizaci dostatečné množství projektů (pro EFRR je jejich 
finanční objem 9 % a pro ESF 12 %, přičemž finanční milník je na úrovni 15 % celkové alokace) a 
podané žádosti pravděpodobně nebudou ukončeny do konce roku 2018. Naplnění věcných milníků je 
reálné (u EFRR bude naplnění záviset na žádostech teprve podaných do aktuálně vyhlášených výzev).  
Ve všech SC překračují některé indikátory svou cílovou hodnotu v řádu desítek (až stovky) procent, další 
indikátory jsou po prvním roce realizace zazávazkovány na hodnotách blíž ících se 100 %, což je v 
nesouladu s finančním pokrokem (kdy je zazávazkováno 9 - 23 % alokace). Plnění hodnot těchto 
indikátorů je třeba podrobit ještě detailnějšímu průzkumu ze strany ŘO (revize nastavené cílové hodnoty 
a vykazovaných hodnot).  

V prioritní ose 5 jsou 2 specifické cíle, v rámci nichž jsou financovány především aktivity, které podporují 
řízení, realizaci, kontrolu, monitorování, hodnocení a publicitu OP PPR: Specifický cíl 5.1 Zajištění 
kvalitního a efektivního řízení programu a Specifický cíl 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a 
absorpční kapacity programu. Hlavní město Praha je zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, určeno jako řídicí orgán OP PPR s celkovou zodpovědností za 
přípravu a realizaci operačních programů. Schvalování projektů je v kompetenci Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. V r. 2016 nebyly při implementaci PO 5 OP PPR identifikovány žádné závažné problémy.  

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení 
diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, 
a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a 
mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 
odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
OP PPR přispívá k vyjmenovaným horizontálním principům následujícím způsobem: 



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Ing Martin Škréta  05.05.2017  14:55:56 
47 

 
1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 

Aktivní přímý vliv na rovné příležitosti a zákaz diskriminace mají PO3 a 4. PO3 Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě je svými aktivitami přímo zaměřena na oblast sociálního začleňování a 
sociálního podnikání, jejichž synergické efekty stimulují a posilují rovné příležitosti a rovné zacházení 
bez diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 
víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace atd. 

Přímý vliv na zajištění rovných příležitostí a boj proti diskriminaci mají také aktivity PO4 Vzdělávání a 
vzdělanost, a to jak podporou multikulturní výchovy, integrujícího vzdělávání, začleňování dětí,  
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. se sociálním a zdravotním 
znevýhodněním či zdravotním postižením, žáků a studentů z ohroženého prostředí atd. 

2. Rovnost mezi muži a ženami 

Na podporu rovnosti mužů a žen mají přímý vliv zejména PO3 Podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě a 4 Vzdělávání a vzdělanost. Jde zejména o oblast slaďování rodinného a pracovního 
života, terénní práce s ohroženými rodinami a osobami v krizi (vystavenými například obchodu s lidmi,  
týrání a sexuálnímu zneužití), vzdělávání pro rovnost a integraci, dlouhodobé učení pro zvyšování 
konkurenceschopnosti na trhu práce apod. 

3. Zdravotně znevýhodnění 

 V rámci OP PPR se podpora zdravotně znevýhodněných osob objevuje v rámci PO2, 3 a 4. V oblasti 
PO2 Udržitelná mobilita a energetické úspory jsou potřeby zdravotně a tělesně postižených okrajově 
řešeny v rámci specifického cíle 2.1 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, kde je v 
rámci aktivity realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) podporována výstavba 
bezbariérových pěších přístupů od realizovaných parkovišť P+R k návazné drážní dopravě atd.  
PO3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřená na vyrovnávání sociálních 
nerovností, proto i problematika osob se zdravotním postižením je součástí všech t ří SC: 3.1 Posílená 
sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci (EFRR), 3.2 Posílená infrastruktura pro 
sociální podnikání (EFRR), 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (ESF). V roce 
2016 bylo ukončeno či vyhlášeno celkem 5 výzev, ve kterých mohly organizace získat finanční 
prostředky mimo jiné právě na podporu osob se zdravotním postižením.  

PO4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti podporuje oblast zdravotně postižených především 
v rámci zohledňování potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných 
opatření, mezi něž patří také žáci tělesně či zdravotně postižení. 

V SC 4.1 (EFRR) se podpora zaměřuje na vytvoření nových tříd v mateřských a základních školách.  
Pražské školy dlouhodobě vykazují vysoký průměrný počet žáků ve třídách, což působí bariéry pro 
přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V SC 4.2 (ESF) jsou intervence zaměřeny primárně na posílení proinkluzivního přístupu škol především 
se zohledněním multikulturního prostředí Prahy. Konkrétní aktivity zaměřené na zdravotně postižené 
tento specifický cíl neobsahuje. Aktivity cílí především na rozvoj občanských a sociálních kompetencí 
žáků, podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  

 

11.3. Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Na úrovni projektové žádosti žadatel o podporu z OP PPR formuluje vztah projektu k naplňování 
horizontálních principů. Nesoulad žádosti s relevantními horizontálními  principy je důvodem k  vyřazení 
projektové žádosti.   Uplatňování principu udržitelného rozvoje bude sledováno průběžným plněním 
hodnot výsledkových indikátorů především v rámci prioritní osy 2, jejíž opatření mají, ať už přímo či 
nepřímo, za cíl snížení emis í CO2 a snížení spotřeby energie, což bude mít pozitivní dopad na životní 
prostředí regionu a zdraví obyvatel města. 
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Monitorování a hodnocení vlivů projektů na životní prostředí bude prováděno prostřednictvím těchto 
environmentálních indikátorů 3 61 11 - Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 
a 4 66 01 - Rozšíření zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského 
půdního fondu.  

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, která nejvíce přispívá k naplňování 
principů udržitelného rozvoje, byly v r. 2016 vyhlášeny tyto výzvy: výzva č. 12 - Energetické úspory v 
městských objektech (vyhlášeno 11. 1. 2016, příjem žádostí ukončen 28. 2. 2017); výzva č. 13 - 
Energetické úspory v městských objektech (vyhlášeno 11. 2. 2016, příjem žádostí ukončen 28. 2. 2017);  
výzva č. 14  -  Energetické úspory v městských objektech (vyhlášeno 6. 4. 2016, příjem žádost í ukončen 
30. 12. 2016); výzva č. 15 - Záchytná parkoviště systému P + R (vyhlášeno 6. 4. 2016, ukončení příjmu 
žádostí  28. 4. 2017); výzva č. 16 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy 
(vyhlášeno 31. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2017) a výzva č. 40 - Energetické úspory v 
městských objektech (vyhlášeno 31. 8. 2016, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2017).    

 

11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 
odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií 
údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot. 

 

V programovém dokumentu OP PPR  je na podporu účinného využívání zdrojů a opatření ke zmírňování 
změny klimatu svými aktivitami přímo zaměřena prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory  
(energetické úspory v rámci objektů a technických zařízení sloužíc ích pro zajištění provozu městské 
veřejné a silniční dopravy, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření pro preferenci 
veřejné dopravy a jiné). Opatření této prioritní osy budou podporovat i ochranu životního prostředí 
(především snižováním emisí CO2, znečišťujíc ích látek z dopravy a z výroby i spotřeby tepelné a 
elektrické energie). Při posuzování projektových záměrů v této oblasti bude kladen důraz na splnění 
nejnovějších standardů za předpokladu optimálního technického řešení a nákladové efektivity. 
Do přímých vlivů s pozitivním dopadem na životní prostředí lze zařadit podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty prioritní osy 4 Vzdělávání a vzdělanost. 

Podporované aktivity ostatních prioritních os budou mít na výše uvedená témata udržitelného rozvoje 
většinou pouze nepřímý vliv, s případným přímým pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí,  
účinné využívání zdrojů a klimatické změny v budoucnosti. Jde především o opatření podporující 
výzkumné aktivity a technologický rozvoj prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 
inovací. 

 

11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 
první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
OP PPR byl připravován v souladu s čl. 5 Obecného nařízení a do jeho příprav byly zapojeny všechny 
relevantní subjekty, které mohly na principu partnerství ovlivňovat tvorbu a zaměření OP. Princip 
partnerství je plně respektován i ve fázi implementace OP PPR. Platformy pro přípravu OP PPR byly 
transformovány do podoby Monitorovacího výboru (dále jen MV) OP PPR, hlavní plánovací komise a 
dílčích plánovacích komisí. V souladu s evaluačním plánem byla ustanovena Pracovní skupina Evaluace 
OP PPR. 

MV OP PPR a plánovací komise i ve fázi implementace zajišťují zohlednění principu partnerství dle čl. 5 
odst. 2 Obecného nařízení; partneři aktivně participují na přípravě plánu výzev, provádění, monitorování,  
evaluaci programu a spolurozhodování v dalších otázkách implementace OP PPR.  
Složení jednotlivých uskupení bylo zvoleno s cílem pokrytí všech relevancích řídicích orgánů, MMR - 
NOK, zástupců Úřadu vlády, různých profesních asociací, svazů a komor, zástupců akademické sféry, 
zástupců veřejné správy apod. V r. 2016 proběhla 3 jednání MV OP PPR, a to 22. 4. 2016, 21. 9. 2016 a 
1. 12. 2016.  Hlavní plánovací komise OP PPR zasedala v r. 2016 dvakrát, a to 20. 7. 2016 a 20. 10.  
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2016. Problematika jednotlivých PO byla diskutována v rámci dílčích plánovacích komisích (PO1 - 6. 4. 
2016, 17. 8. 2016 a 7. 11. 2016; PO2 - 9. 3. 2016 a 26. 7. 2016; PO3 -  3. 2. 2016 a 25. 8. 2016; PO4  - 
18. 4. 2016, 28. 7. 2016 a 23. 9. 2016). 

Prostřednictvím MV OP PPR a plánovacích komis í jsou do přípravy a provádění Strategického 
realizačního plánu zapojeni všichni relevantní partneři, s jejichž přispěním je připravován plán výzev a 
zároveň zohledňována vazba na ostatní programy. V souladu s Evaluačním plánem OP PPR byla 
zřízena pracovní skupina pro evaluace OP PPR (dále jen PSE OP PPR), jež je tvořena ze zástupců EJ 
OP PPR, garantů prioritních os, vedoucí oddělení řízení a koordinace programu, zástupců relevantních 
odborů MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IPR a 
zástupcem EJ NOK. Dle potřeby budou zváni/obesílání zástupci relevantních OP a event. další experti. 
PSE OP PPR má roli poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity na úrovni OP PPR. 
Recipročně jsou zástupci OP PPR také členy příslušných MV, platforem a pracovních skupin jiných OP.  
Pro aktivní zapojení partnerů jsou přijata také opatření v rámci PO 5, ve které jsou podporovány jak  
aktivity MV, tak zapojení partnerů mimo MV. Sem spadá např. zajištění seminářů a workshopů pro 
příjemce podpory, koordinace a poradenství žadatelům o podporu a v neposlední řadě i zajištění 
publicity OP PPR. 

Široká a odborná veřejnost (žadatelé, příjemci, partneři, média) mají k dispozici nový portál  
www.penizeproprahu.cz , který byl spuštěn 5. 9. 2016.  Mimo jiné zde jsou zveřejněny základní 
dokumenty k OP PPR,  příručky pro žadatele a příjemce, evaluační zprávy a výroční zprávy k OP PPR 
včetně plánu výzev a širokého spektra aktuálních informací. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že zastoupení partnerů v jednotlivc ích uskupeních bylo zvoleno správně a 
napomáhá efektivní implementaci OP PPR. 

 

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO 
PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

 

12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na 
závěry evaluací 

 
V průběhu roku 2016 byly realizovány 3 evaluační zakázky. V této kapitole jsou uvedena doporučení 
plynoucí z těchto evaluací, zatímco rámec těchto evaluací, metody sběru dat a hlavní závěry jsou 
obsahem kapitoly 4 Shrnutí evaluací.  

1) Ad hoc analýza absorpční kapacity OP PPR 

Závěrečná zpráva této zakázky obsahuje jak doporučení relevantní pro všechny prioritní osy, tak 
doporučení relevantní pro jednotlivé prioritní osy/specifické cíle. 

Doporučení 1: Stabilizovat systém implementace OP PPR;  systematicky nastavit vztahy, kompetence a 
zodpovědnosti mezi Řídícím orgánem OP PPR, odborem školství a mládeže, odborem zdravotnictví,  
sociální péče a prevence, oddělením projektování a ITI a dalšími složkami MHMP, které mají v gesci 
přípravu nebo implementaci evropských projektů; zpřehlednit, zredukovat a zefektivnit organizační 
strukturu pro podporu přípravy projektů na MHMP a v maximálně možné míře ponechat koordinační roli  
odboru FON, který tvoří organizační a znalostní jádro absorpční kapacity programu.  
Doporučení 2: Ve struktuře Odboru evropských fondů MHMP zřídit nové oddělení podpory programu, 
které bude zabezpečovat činnosti směřující ke zvýšení absorpční kapacity programu, kam patří zejména 
aktivní vyhledávání nových příjemců finanční podpory, posílení efektivního čerpání, cílené oslovování 
potenciálních žadatelů, sociální marketing a osvětové aktivity zaměřené na rozvoj znalostního povědomí 
o vybraných tématech OP PPR. Oddělení podpory programu koncipovat jako centrální komunikační 
místo MHMP pro problematiku evropských fondů, které bude zabezpečovat komplexní znalostní a 
informační management v této oblasti. Za účelem zefektivnění řízení Odboru evropských fondů 
přesunout do nově zřízeného oddělení pracovní pozice v oblasti publicity a komunikace.   
Doporučení 3: V maximálně možné míře zjednodušit, zpřehlednit a vyjasnit pravidla pro přípravu 
projektových žádostí a realizaci projektů: zjednodušit systém požadované projektové dokumentace pro 
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projekty ERDF, srozumitelně formulovat texty výzev, průběžně upřesňovat požadavky ve výzvách a 
zjednodušit metodiku pro studie proveditelnosti a CBA. Při tvorbě výzev detailně prodiskutovat návrh 
výzvy s odborníky na danou oblast v rámci pracovního týmu složeného s ohledem na aktivity 
jednotlivých specifických cílů OP PPR a jejich tematickému zacílení. Účelem je projednání odborných 
otázek a dosažení odborného a zacíleného nastavení jednotlivých výzev včetně parametrů výzvy,  
podporovaných aktivit, způsobilých výdajů apod. 

Doporučení 4: Aktivně a adresně komunikovat s potenciálními žadateli, zvláště v době přípravy a 
vyhlášení výzev; posílit informační hodnotu dílčích komunikačních nástrojů a oslovovat potenciální 
žadatele se srozumitelnými nabídkami nových výzev (např. ve formě avíza výzev a souhrnů výzev).   
Doporučení 5: Zvýšit povědomí a znalosti potenciálních žadatelů a dalších zainteresovaných aktérů o 
tematickém zaměření výzev. 

Doporučení 6: Zajistit funkčnost informačního systému MS2014+ a adekvátní uživatelsky přátelskou 
podporu při řešení aktuálních problémů žadatelů, externích hodnotitelů a zvláště zaměstnanců řídícího 
orgánu.  
Doporučení 7: Posílit odborné zázemí ŘO a vyhodnocovat odborné vzdělávací potřeby programových a 
projektových manažerů.  

Všechna obecná i specifická (blíže viz příloha) doporučení byla rozpracována do řady termínovaných 
úkolů. Většina z nich byla úspěšně provedena v r. 2016, některá z nich jsou realizována v průběhu r. 
2017. 
 
2) 1. průběžná evaluace OP PPR 

V souladu s EP OP PPR bylo v listopadu 2016 externímu zhotoviteli zadáno zpracování 1. průběžné 
evaluace OP PPR.  Ke dni 3. 4. 2017, kdy je draft ZZ za r. 2016 postupován do vnitřního 
připomínkového řízení, není k dispozici finální verze závěrečné zprávy pro evaluační úkoly 1 a 2. Návrh 
závěrečné zprávy pro evaluační okruhy 3 a 4 bude předložen nejpozději 30. 4. 2017. 

3) Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OP PPR 

Vedle zhodnocení dopadů končíc ího operačního programu bylo úkolem evaluátora také specifikovat  
doporučení pro realizaci programu následujícího, tj. pro OP PPR. Evaluátor se přitom zaměřil na dvě 
charakteristické skupiny doporučení, která vyplynula zejména z terénního šetření s příjemci a jejichž  
realizace by mohla mít pozitivní vliv na dopady OP PPR. 

První skupinou jsou doporučení procesního typu (P), reagující na zjištěné nedostatky v implementaci 
OPPK. Druhou skupinu pak tvoří doporučení věcného charakteru (V), reagujíc í na nedostatky vlastní 
programové přípravy OPPK a realizace intervencí: 

V1: Při plánování intervencí a zpracování teorie změny pro danou konkrétní oblast podpory rozlišovat  
podporované aktivity na klíčové pro dosažení změny a na podpůrné, které mohou v určitých konkrétních 
situacích dosažení změny také napomoci. 

V2:Pro každou aktivitu, klíčovou pro dosažení změny analyzovat reálnou absorpční kapacitu, tedy zda 
vůbec může jejím prostřednictvím ke změně dojít. 

 V3: Při programování podpory ekonomickým subjektům přesně definovat, jaká změna má nastat. Je 
žádoucí, aby změna nastala v rámci celého sektoru nebo alespoň u více subjektů a nikoliv pouze v rámci 
podpořeného subjektu. 

P1: Větší pružnost při schvalování změn projektu souvisejíc í s vývojem moderních přístrojů a technologií.  
P2: Maximálně zjednodušit podmínky výběrových řízení, resp. nezpřísňovat pravidla nad rámec zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 

P3: Při rozhodování o podpoře ekonomických subjektů pečlivě zvážit, zda podpora nemůže mít vliv na 
podnikatelské prostředí a neposiluje soutěžní pozici konkrétního subjektu na úkor ostatních, i když je 
poskytnuta v souladu s pravidly EK.  

Každá podpora podnikatelského subjektu určitým způsobem zvýhodní jeho pozici vůči ostatním. V 
procesu hodnocení je třeba vybalancovat míru pozitivního dopadu na cíle oblasti podpory a míru 
negativního dopadu na podnikatelské prostředí. 
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P4: Při rozhodování o podpoře ekonomických subjektů pečlivě zvážit, zda skutečně existují legitimní 
důvody pro její poskytnutí a předkládané řešení skutečně naplňuje deklarované cíle operačního 
programu.  
P5: Při administraci projektů zohlednit finanční objem projektu, případně i jeho věcnou náročnost a 
neklást na zcela odlišné projekty stejné nároky. 

P6: Důkladné průběžné sledování rizika nedočerpání v některé z PO OP PPR, resp. na úrovni 
jednotlivých investičních priorit a specifických cílů. 

V rámci rozvoje evaluační kapacity se koordinátorka evaluace zúčastnila různých vzdělávacích akcí. 
Jednalo se např. o konferenci České evaluační společnosti Evaluace mezi Skyllou a Charybdou, která 
proběhla 26. května 2016, 2. výroční konferenci Evaluační jednotky NOK "Evaluace ESI fondů v ČR: 
rychleji, přesněji, užitečněji", jež se konala 2. listopadu 2016 či doprovodný workshop zaměřený na 
problematiku Fokus groups (3. listopadu 2016).  

Informace o evaluacích jsou k dispozici zde: http://penizeproprahu.cz/evaluace. 

12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v 
rámci komunikační strategie 

 
Příklady zrealizovaných komunikačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny a to včetně finančních 
nákladů: 

1) webová prezentace: 

V r. 2016 probíhala průběžná aktualizace a správa portálu www.prahafondy.eu, náklady na správu,  
editaci, apod. v r. 2016 činily celkem 29 358 CZK. 

V posledním čtvrtletí roku 2015 byly zahájeny práce na tvorbě zadávací dokumentace, která pokračovala 
i v začátku roku 2016. Následně bylo vyhlášeno a dále realizováno výběrové řízení za účelem zajištění 
dodavatele na tvorbu nového webového portálu. Prezentace www.penizeproprahu.cz byla oficiálně 
spuštěna 5. 9. 2016, a je zaměřena na všechny cílové skupiny, zejm. širokou veřejnost, atd.. Náklady na 
výrobu webové prezentace činily 314 116 CZK. Následné náklady na správu, editaci, apod. do konce 
roku 2016 činily v součtu 25 812 CZK. 

 
2) inzerce: 

V průběhu celého roku byla vždy u příležitosti vyhlašování výzev zveřejněna inzerce v deníku Metro pro 
Prahu, jenž je nejčtenějším bezplatným deníkem. Celkem bylo zveřejněno 10 inzerátů v celkové sumě 
295 292 CZK. 

 
3) publikace: 

Ve druhé polovině roku 2016 byla vydána v pořadí již druhá publikace na téma OP PPR s názvem 
Evropské peníze pro Prahu - Informační brožura OP PPR, a to v počtu 2000 ks v celkové částce 211 
750 CZK. Cílem této brožury bylo více přiblížit OP PPR potenciálním žadatelům, podrobněji popsat na 
co jsou určeny finance tohoto operačního programu apod. 

 
4) optimalizace: 

Ve druhé polovině roku 2016 byla zadána zakázka za účelem provedení souboru šetření, která povedou 
ke zjištění povědomí cílových skupin o OP PPR, definování jejich potřeb a důvodů chování ve vztahu k 
OP PPR a následně pak využití zjištěných dat k vypracování výsledných zpráv s doporučeními 
vedoucími k optimalizaci formy a obsahu komunikačních aktivit. 

Výstupem byl jednak materiál "Průběžný monitoring komunikace OP PPR", který zmapoval a 
zaznamenal výsledky komunikace ŘO z pohledu zmínek o OP PPR v médiích za období od 1. 6. 2015 
do 31. 12. 2016. 
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 Druhý výstup byl získán z kvalitativního výzkumu formou skupinové diskuze (Focus Group Discussion,  
dále jen FG) a hloubkových rozhovorů. Součástí realizace byla závěrečná zpráva s podrobným 
vyhodnocením obou forem výzkumu. 

Třetím výstupem byl materiál "Vyhodnocování povědomí obyvatel Prahy o OP PPR". Sběr dat probíhal 
metodou online panelu ve třech vlnách v období červenec - prosinec 2016, kde dobrovolníci zodpovídali 
devět otázek sepsaných do dotazníku. 

 Z výsledků vyplývá, že povědomí o OP PPR je velmi nízké a zvýšení jeho znalosti vyžaduje využití 
širších mediálních nosičů na bázi inzerce a zejména PR. Nejčastějším zdrojem získaných informací o 
OP PPR je internet. Fakturovaná částka za všechny tři výstupy činila 557 287 CZK. 

 
5) přímá komunikace: 

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se ŘO podíleli na dvou akcích určených zejména 
široké veřejnosti a potenciálním žadatelům. Den Evropy na Střeleckém ostrově Praze uspořádali 5. 5. 
2016 Evropská komise, Evropský parlament, Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Největší festival volnočasových aktivit, Ladronkafest, zorganizovala MČ Praha 6 a Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR dne 13. září 2016. 

  
6) manuál jednotného vizuálního stylu: 

V první polovině roku 2016 byla zadána veřejná zakázka na grafické zpracování vizuálního stylu OP 
PPR. Následovala intenzivní spolupráce s dodavatelem, jejímž výsledkem byl materiál Manuál 
jednotného vizuálního stylu Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Části určené veřejnosti, 
zejména žadatelům  a příjemcům v OP PPR byly zapracovány do dokumentu Pravidla pro žadatele a 
příjemce v OP PPR. Náklady na vytvoření Manuálu byly vyčísleny na 521 964 CZK. 

 

7) bulletin: 

V průběhu celého roku vycházel pravidelně čtvrtletník Zprávy z pólu ČR, který byl následně zveřejňován 
na webu www.penizeproprahu.cz a rozesílán jeho uživatelům prostřednictvím newsletteru. Rozpočet na 
vytvoření newsletteru je tvořen částkou na jazykové korektury 1 996 CZK a grafické zpracování každého 
čísla vč. nákupu fotografií 3 795 CZK. 

 

8) tiskové zprávy: 

V roce 2016 bylo vydáno 7 tiskových zpráv, které byly zveřejněny na webových stránkách 
www.prahafondy.eu či www.penizeproprahu.cz a ve spolupráci s odborem komunikace a marketingu 
MHMP dále distribuovány médiím. 

 
9) rozhlasová kampaň: 

V říjnu roku 2016 byly zahájeny práce na zajištění právního stanoviska k zákonu č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, účinnému od 1. 10. 2016, zejm. ve vztahu k nákupu programového obsahu 
a mediálního prostoru na základě Obecné výjimky z působnosti zákona - § 18, odst. 2), písm. d).  Na 
základě březnového oficiálního stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj nesoutěžit na základě výše 
uvedené výjimky nákup programového obsahu, v případě ŘO výrobu rozhlasových pořadů, byly práce 
na takto nastavené zakázce zastaveny a probíhají jednání na přepracování zakázky, smluv, apod.   
 
Hlavní informační činností daného roku v souladu s obecným nařízením, přílohou XII, bodem 2.1.2.b) 
 
Hlavní informační činností byla v Ročním Komunikačním plánu OP PPR pro rok 2016 původně 
označena výše uvedená rozhlasová kampaň. Již v září 2016 byli informováni členové Monitorovacího 
výboru o změně, kdy byla řídic ím orgánem jako hlavní informační činnost uvedena tvorba a spuštění 
nové webové prezentace. 
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ŘO spoluprácuje s Eurocentrem Praha za účelem zajištění distribuce tištěných materiálů ŘO, při 
zodpovídání dotazů široké veřejnosti a potenciálních žadatelů a do budoucna je v jednání otázka 
organizace specifických seminářů či workshopů pro cílové skupiny. Se subjekty státní správy a 
samosprávy, či nestátními neziskovými organizacemi z řad příjemců našeho OP spolupracujeme za 
účelem propagace jejich úspěšných projektů. Se Zastoupením EK spolupracujeme např. na výše 
uvedených Dnech Evropy, připravovaných oslavách 60. výroč í ESF či konzultacích s cílem maximální 
uživatelské vstřícnosti nové webové prezentace. 

 ŘO spolupracuje dále s odbornými partnery ze zahranič í za účelem předávání získaných zkušeností.  
Např. se jedná o propojení veřejného sektoru, obchodu, výzkumu a koncového uživatele v oblasti 
kosmických technologií založených na fotonice, což je cílem mezinárodního projektu Stephanie 
financovaného z evropských fondů. Hlavní město Praha s odborem evropských fondů se na něm bude v 
příštích pěti letech podílet díky úspěchu v celoevropské konkurenci v programu Interreg Europe. Celkový 
rozpočet projektu Stephanie činí bezmála 46 mil. Kč. Rozpočet pro Prahu dosahuje necelých pěti milionů 
korun, z nichž 3,9 mil. Kč pokryje dotace z programu. 

HMP ve spolupráci s odborem evropských fondů se prostřednictvím programu Interreg Europe zapojila 
do výměny zkušeností týkajících se energetických úspor v budovách a s nimi souvisejíc ích finančních 
nástrojů, což je c ílem mezinárodního projektu FINERPOL. Na základě přistoupení k projektu se hlavní 
město Praha zavázalo spolufinancovat náklady ve výši 15 procent rozpočtu projektu připadajíc ího na něj 
jako partnera, což je 3,65 mil. Kč.  

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být 
předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené 
v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku 
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Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek 

Obecná předběžná podmínka Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) Odpovědné subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 

Případně očekávané 
datum úplného 

provedení zbývajících 
opatření 

Komentář (ke každému opatření) 

Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

V rámci řídicího orgánu OP PPR jsou od 
dubna 2014 do 30.4.2015 tv ořena Prav idla 
pro žadatele a příjemce a Operační 
manuál. Ty to dokumenty  budou obsahov at 
souhrnná prav idla a praktické inf ormace 
pro zajištění transparentních postupů 
zadáv ání v eřejných zakázek v  rámci OP 
PPR. 

30. 06. 2015 Magistrát hl. města Prahy  Ne Ano  

Opatření splněno dne 13. 10. 2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 25. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
Popis splnění opatření: Prav idla pro 
žadatele a příjemce a Operační 
manuál, obsahující souborná prav idla 
a principy  pro zajištění 
transparentních postupů zadáv ání 
v eřejných zakázek v  rámci OP PPR, 
by ly  předloženy  na 35. zasedání 
RHMP dne 13. 10. 2015 jako tisk R-
19241 a usnesením č. 2429 by ly  
RHMP schv áleny . Následně by ly 
jednotliv é aktualizov ané v erze 
uv eřejněny  na níže uv edeném 
webov ém odkazu. Od 29. 9. 2016 
v stoupila v  platnost v erze 3.0. 
Pracov níci FON jsou s těmito 
materiály  seznámeni a v  rámci sv ých 
činností je aplikují.  
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v  
oblasti kontrol. Na základě analýz 
jednotliv ých zjištění budou v y dávána 
doporučení pro ŘO v e v ěci kontroly  
v eřejných zakázek. Metodická doporučení 
budou projednáv ána na PS Veřejné 
zakázky . Posuny  v  rámci této oblasti budou 
součástí Progress report. 31. 12. 2015 
31.12. 2016  

31. 12. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno za rok 2015 a za 
rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC 
dne 29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Sankční mechanismy  správ ního 
charakteru by ly  v  ZVZ a ny ní v ZZVZ 
nastav eny  f unkčně. ÚOHS 
každoročně v y dává v ýroční zpráv u o 
sv é činnosti, uv eřejňuje rozhodnutí na 
sv ém webu, jeho zaměstnanci 
prov ádí školení odborné v eřejnosti a 
aktiv ně v y stupují na konf erencích a 
jiných setkáních odborné v eřejnosti, 
čímž dochází k rozšíření pov ědomí o 
rozhodov ací praxi ÚOHS.  Záv ěry  
Expertní skupiny  Ministerstv a pro 
místní rozv oj a v ýkladov á stanov iska 
k ZZVZ 
-na šestém jednání PS VZ by li 
účastníci podrobně seznámeni se 
záv ěry  Expertní skupiny  a 
v ýkladov ými stanovisky k ZZVZ. 
Vzhledem k tomu, že členy  PS VZ 
jsou mimo jiné i kontroloři, auditoři, 
zástupci Ministerstv a f inancí, atd., je 
žádoucí sjednocov at aplikační praxi v  
oblasti kontrol práv ě na těchto 
jednáních. 
Nav íc jsou na jednání PS VZ a 
školeních k MP, ZVZ, ZZVZ 
prav idelně prezentov ána rozhodnutí 
ÚOHS, rozhodnutí soudů, judikatura 
Soudního dv ora Ev ropské unie či 
metodická doporučení, neboť je 
apelov áno na propojení teorie s praxí. 
Cílem je zajištění stále v ětší 
inf ormov anosti zainteresov aných 
subjektů 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Vy tv oření ef ektivního systému prev ence za 
účelem ex ante realizace prev entiv ních 
opatření. ? PS Veřejné zakázky  ze sítě 
expertů napříč ŘO, členy  jsou mimo ŘO a 
MMR i experti MF, ÚOHS a krajů. Činnost 
skupiny  je předev ším prev entiv ní a slouží 
jako komunikační kanál. ? V relev antních 
případech budou v y dávána doporučení. 
Doporučení budou projednáv ána na PS 
Veřejné zakázky  a f ormalizov ána 
aktualizací Metodického poky nu pro oblast 
zadáv ání zakázek pro programov é období 
2014-2020, který je pro ŘO záv azný. ? 
Zprostředkov aně přes ŘO budou v y dávána 
doporučení pro příjemce (zadav atele) jak 
správ ně postupov at při zadáv ání v z a 
jakých postupů se naopak v y varovat. ? V 
mezidobí prov ádění aktualizací budou 
(mohou být) v  urgentních případech 
v y dávána metodická stanov iska ministra 
pro místní rozv oj, která budou pro ŘO 
záv azná. Každý rok zpracuje MMR zpráv u 
o činnosti skupiny  a zejména o obsahu a 
způsobu realizace jednotliv ých doporučení. 
Zpráv a bude součásti Progress report 31. 
12. 2015 31. 12. 2016 

31. 12. 2016 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno za rok 2015 a za 
rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC 
dne 29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a rok 2016 splněno. 
Podrobné inf ormace jsou uv edeny  v e 
Zpráv ě o činnosti a pokroku 2015 a 
Zpráv ě o činnosti a pokroku 2016. 

Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Zajištění souladu nastav ení metodického 
prostředí napříč ŘO s aplikační praxí a 
relev antní legislativ ou: 1) Gestor ZVZ ov ěří 
pomocí připrav ených kontrolních listů, zda 
každý jeden řídící orgán přev zal Metodický 
poky n pro oblast zadáv ání zakázek pro 
programov é období 2014-2020 do sv é 
řízené dokumentace programu. 2) 
Každoročně v  rámci v ýše uv edené 
Progress report bude v y hodnocena 
potřebnost prov edení aktualizace 
Metodického poky nu pro oblast zadáv ání 
v eřejných zakázek pro programov é období 
2014-2020. V případě, že bude shledána 
nutnost této aktualizace, bude prov edena 
nejpozději do pěti měsíců od v y dání 
progress report. 30. 6. 2015 (v  náv aznosti 
na schv alov ání programů nejpozději do 
31.12. 2015) 31. 12. 2015 31. 12. 2016 

31. 12. 2016 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno za rok 2015 a za 
rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC 
dne 29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Všechny  řídící dokumentace gestor 
PP ov ěřil pomocí připrav ených 
kontrolních listů; i nadále bude 
probíhat ov ěření pomocí připrav ených 
kontrolních listů ze strany  gestora PP 
v zhledem k aktualizacím řízených 
dokumentací programu nebo MP.  
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

MMR zpracuje každý rok zpráv u o činnosti 
a pokroku tzv . Progress report, který bude 
sloužit jako hlav ní nástroj identif ikace 
nejčastějších pochy bení a problémů v  
rámci zadáv ání. Po prov edení identif ikace 
problémů budou v y definov ána i opatření. 
Zpráv a bude obsahov at: a) seznam 
analy zov aných podkladů - rozhodnutí 
UOHS, soudů, Soudního dv ora EU 
auditních zpráv , které v  ČR budou prov ádět 
auditoři z EÚD a EK, se zaměřením na 
analýzu negativ ních a pozitiv ních zjištění b) 
Vy hodnocení souladu nastav ení 
metodického prostředí s aplikační praxí a 
relev antní legislativ ou c) Vy hodnocení 
aplikační praxe v  oblasti kontrol d) 
Vy hodnocení f unkčnosti sy stému prev ence 
e) Seznam přijatých opatření (zpracov aná 
metodická doporučení, případné úprav y  
legislativ ních předpisů či metodik) f ) 
analýzu dopadů přijatých opatření a 
analýzu příčin chy bov osti. g) Náv rhy 
opatření legislativ ního i nelegislativ ního 
charakteru v y definovaného na základě 
v ýše uv edených bodů,v četně 
harmonogramu. 31. 12. 2015 31. 12. 2016 

31. 12. 2016 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno za rok 2015 a za 
rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC 
dne 29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a za rok 2016 by la EK 
předložena Zpráv a o činnosti a 
pokroku tzv . Progress report. 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Prov edení série opatření, jejichž cílem 
bude zef ektiv nění dohledov é činnosti 
ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení 
lhůt k rozhodov ání. Nelegislativ ní opatření: 
1) Standardizace podnětů k zahájení řízení 
o přezkoumání úkonů zadav atele 
zasílaných ŘO. 30.6.2015 Legislativ ní: 2) 
Dne 6.3.2015 v stoupila v  účinnost 
Technická nov ela ZVZ, která uprav uje 
řízení před UOHS. Předmětem úprav y  je 
pov innost účastníků řízení předkládat 
v eškeré náv rhy  a důkazní prostředky  co 
nejdřív e, nejpozději do 15 dnů od zahájení 
řízení. 3) Při příprav ě nov ého zákona dojde 
k dalšímu zv ýšení elektronizace řízení před 
UOHS (pov innost zasílat dokumentaci v  
elektronické podobě) a zef ektiv nění 
činnosti UOHS. 18.4.2016 MMR předloží 
Ev ropské komisi inf ormaci o pokroku v e 
v ěci zpoždění s rozhodov ací činností 
ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráv a o pokroku v  
rámci činnosti UOHS zahrnující body  1), 2) 
a 3)  

18. 04. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1) splněno k 30. 6. 2015. By lo v y dáno 
metodické stanov isko ministry ně pro 
místní rozv oj (č. j. 13127/2015-33) k 
Záv azným postupům, konkrétně ke 
kapitolám 1.6 a 1.7. Metodické 
stanov isko obsahuje v zorov ý 
dokument pro podání podnětu ÚOHS. 
2) splněno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 
2015 v stoupila v  účinnost technická 
nov ela, jejímž prostřednictv ím došlo 
ke snížení administrativ ních, 
časov ých a f inančních nákladů 
účastníků zadáv acích řízení. 
3) splněno k 18. 4. 2016. V ZZVZ 
dochází k dalšímu zv ýšení 
elektronizace řízení před ÚOHS. 
Cílem je zef ektiv nit a zry chlit 
komunikaci ÚOHS se zadav ateli i 
dodav ateli v  rámci správ ního řízení. 
Jde o naplnění požadav ku 
elektronizace řízení před ÚOHS, což 
přináší zry chlení v eškerých procesů 
spojených s dozorem a průběhem 
zadáv acího řízení, v e kterém 
komunikace bude muset probíhat 
obligatorně elektronicky . Současně 
úprav a tak nav azuje na elektronizaci 
zadáv acího řízení, pov inně 
předepsanou směrnicemi regulující 
zadáv ací proces. Bude-li ÚOHS 
doručov áno v  elektronické f ormě, 
bude důsledkem nav rhov ané úprav y  
nejen zef ektiv nění komunikace, ale i 
práce s dokumenty . 
4) splněno k 30. 6. 2016. Zpráv a o 
pokroku v  rámci činnosti UOHS (dále 
jen ?zpráv a?) by la předložena EK. Ve 
zpráv ě je uv edeno, jakým způsobem 
by lo dosaženo pokroku v e v ěci 
zpoždění s rozhodov ací činností 
ÚOHS. Ze zpráv y  v yplývá, že 
zkrácení lhůt pro v y dání rozhodnutí je 
způsobeno legislativ ními změnami a 
předev ším zef ektiv něním interních 
procesů ÚOHS. 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Bude připrav en zcela nov ý zákon o v z, 
který bude představ ov at transpozici nov ých 
zadáv acích směrnic EU. 18.4.2016 
Základní principy  nov ého zákona: 1) 
transpozice v šech relev antních (pov inných) 
ustanov ení, 2) obdobný režim pro 
podlimitní v z 3) snížení administrativ ní 
náročnosti zadáv ání, 4) zv ýšení 
elektronizace (použití elektronických 
nástrojů) při zadáv ání bude odpov ídat 
pov innostem uv edeným v  nov ých 
směrnicích, a) ČR k 18. 4. 2016 přijme 
zákonnou úprav u o pov inném 
elektronickém zadáv ání v z v  souladu se 
směrnicemi 2014/23/ES, 2014/24/ES a 
2014/25/ES. Zav edení elektronizace v  
termínech požadov aných SM EU 2014/24. 
b) spuštění ostrého prov ozu Národního 
elektronického nástroje (NEN), 1. 10. 2015 
c) Vláda ČR rozhodne o pov innosti 
použív at NEN pro jednotliv é druhy  
zadav atelů, 31. 12. 2016 5) zohlednění 
zásady  proporcionality  v  zadáv acím řízení, 
6) na základě analýz rozhodov ací praxe 
UOHS a kontrolních a auditních zjištění 
budou zpracov ány  náv rhy  na úprav u 
legislativ y . 31.12.2015 

31. 12. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 1. 10. 2016,  
odesláno přes sy stém SFC dne EK 
dne 29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1-3, 5) Nov ý zákon by l v y hlášen v e 
Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 
jako zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadáv ání v eřejných zakázek (dále jen 
"ZZVZ"). Tímto dnem zákon v stoupil v  
platnost. Účinnosti zákon naby l ke dni 
1. října 2016. 
4) S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 
v ešly  v  účinnost i nov é prov áděcí 
v y hlášky, které zárov eň přinesly  nov é 
požadav ky  na elektronické nástroje a 
na uv eřejňov ání inf ormací a 
dokumentů na prof ilu zadav atele. 
NEN spuštěn do ostrého prov ozu na 
základě UV 568/2015 od 1. 8. 2015. 
6) Gestor PP prov edl analýzu 
rozhodov ací praxe ÚOHS, národních 
soudů a rozhodnutí Soudního dv ora 
Ev ropské unie. Díky  prov edené 
analýze současné rozhodov ací praxe 
mohly  být konf rontov ány náv rhy nové 
práv ní úprav y  s existující rozhodov ací 
praxí, což je v elmi důležité zejména 
pro práv ní jistotu a kontinuitu práv ní 
úprav y . 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Opatření ke zlepšení sy stému šíření 
inf ormací: Ke zlepšení sy stému šíření 
inf ormací a zv ýšení inf ormov anosti všech 
subjektů v  oblasti zadáv ání budou přijata 
následující opatření: 1)Technická úprav a 
Inf o-f óra na Portálu o v eřejných zakázkách 
a koncesích za účelem zlepšení 
uživ atelské přív ětiv osti a snadného 
v y hledáv ání týkající dobré a špatné praxe 
při příprav ě a v edení zadáv acího řízení na 
základě klíčov ých slov. Portál je v eřejně 
přístupný pro subjekty  implementační 
struktury  i příjemce (zadav atele). 2) 
Rozšíření databáze gestora ZVZ (uv edené 
v  bodě 7 nelegislativ ních opatření v  
předchozí tabulce) o další stěžejní 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, českých soudů a 
Soudního dv ora EU a v y braných 
anony mizov aných nejčastějších auditních 
zjištění v  této oblasti tak, aby  databáze 
tv ořila ucelený rámec pro celou oblast 
zadáv ání.  

31. 12. 2015 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
 
Popis splnění opatření: 
1) Ny ní je možné v  inf o-f óru 
v y hledáv at pomocí klíčových slov. 
Zárov eň by la rozšířena možnost 
způsobu hledání na ?jakékoli 
slov o?, ?přesnou f rázi? či ?v šechna 
slov a?. Nav íc, odpov ědi jsou 
přehledně seřazeny  podle oblastí (dle 
jednotliv ých částí ZVZ) a v ždy  řazeny  
od nejnov ější po nejstarší, aby  by lo 
dosaženo nejv y ššího uživ atelského 
komf ortu.                                                                       
S účinností ZZVZ od 1.10.2016 jsou 
na portále k dispozici také nejčastější 
dotazy  a odpov ědi k ZZVZ. Vznikla 
nov á e-mailov á adresa 
(dotazy nzzv z@mmr.cz) a nov á 
telef onní linka (234 154 074), kde 
mohou zadav atelé klást sv é dotazy . 
2) - součástí Portálu je Databáze 
rozhodnutí, kde má uživ atel přímý 
přístup k rozhodnutím, které OPVZK 
pov ažuje za stěžejní. Stěžejní 
rozhodnutí jsou v  Databázi rozhodnutí 
seřazena následov ně: 
?Rozhodnutí Soudního dv ora 
Ev ropské unie  
?Rozhodnutí soudů České republiky   
?Rozhodnutí ÚOHS 
Kromě v ýše uv edených rozhodnutí, 
uv eřejněných na Portále, má uživ atel 
taktéž přístup k v y braným 
anony mizov aným nejčastějším 
auditním zjištěním. 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Gestor protikorupční strategie se zav azuje 
promítnout směrnice EU směřující k 
transparentnosti zadáv ání v eřejných 
zakázek do záv azků def inov aných v  
protikorupční strategii v ždy  bezprostředně 
následující. Obdobným způsobem budou 
v ždy  bezprostředně po přijetí relev antní 
legislativ y  promítnuty, jak směrnice 
uv edené v ýše tak ustanov ení národní 
legislativ y  s tímto související do jednotného 
metodického prostředí pro f ondy  ESI. V 
náv aznosti na aktuální v ýv oj v oblasti 
přijímání legislativ y  EU budou promítány  
nov é záv azky  do aktuálních v y dání 
protikorupční strategie a jednotného 
metodického prostředí pro f ondy  ESI. 

11. 04. 2016 Vláda Ano Ano  

Opatření splněno dne 11. 4. 2016,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Termíny  splnění úkolů jsou v ždy  
uv edeny  v  Plánu legislativ ních prací 
v lády  České republiky  na příslušný 
rok a Plánu nelegislativ ních úkolů 
v lády  na příslušný rok. Viz odkaz č. 1 
a 2. 
 
1) Střet zájmů 
Akční plán boje s korupcí na rok 
2015, Akční plán boje s korupcí na 
rok 2016  
 
2) Opatření proti legalizaci v ýnosů z 
trestné činnosti 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015 
 
3) Rozkrýv ání nejasné v lastnické 
struktury  
Akční plán boje s korupcí na rok 
2015, Akční plán boje s korupcí na 
rok 2016 
 
4) Zpráv a o implementaci 
Zhodnocení plnění opatření 
uv edených v  Akčním plánu boje s 
korupcí na rok 2015 
 
Odkazy : 
1. "Plán legislativ ních prací v lády  na 
rok 2015" 
http://www.v lada.cz/cz/media-
centrum/dulezite-dokumenty /plan-
legislativ nich-praci-na-rok-2015-
125665/ 
 
2. "Plán legislativ ních prací v lády  na 
rok 2016 
http://www.v lada.cz/cz/media-
centrum/dulezite-dokumenty /plan-
legislativ nich-praci-v lady -na-rok-2016-
138491/ 
 
3. "Akční plán boje s korupcí na rok 
2015" 
http://www.korupce.cz/assets/protikor
upcni-strategie-v lady /na-leta-2015-
2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-
rok-2015.pdf  
 
4. "Akční plán boje s korupcí na rok 
2016" 
http://www.korupce.cz/assets/protikor
upcni-dokumenty -v lady /na-leta-2015-
2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-
rok-2016.pdf  
5. "Zhodnocení plnění opatření 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Školení zaměstnanců ŘO OP PPR v  oblasti 
v eřejných zakázek dle případných změn v  
práv ních předpisech a metodických 
poky nech Know-how zaměstnanců získané 
prostřednictv ím v zděláv acích aktivit je 
předáv áno na žadatele a příjemce podpory   

31. 12. 2015 Magistrát hl. města Prahy  Ano Ano  

Opatření splněno dne 14. 10. 2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 25. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
Popis splnění opatření: 
Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO 
OP PPR, kterých se problematika 
zadáv ání v eřejných zakázek nejv íce 
týká, absolv ov ali školení s 
názv em ?Zadáv aní v eřejných 
zakázek dle aktuální práv ní úprav y  
pro potřeby  OP Praha ? pól růstu ČR, 
Technická nov ela zákona o v eřejných 
zakázkách. Přednášejícím by l Mgr. 
Martin Čech, v edoucí Ev ropského 
oddělení na Odboru práv a a 
v eřejných zakázek a koncesí 
Ministerstv a pro místní rozv oj. 
Získané inf ormace pracov níci FON 
uplatňují v  rámci sv ých činností a 
současně jsou inf ormace předáv ány  
žadatelům prostřednictv ím seminářů 
pro žadatele, které kopírují 
v y hlašování v ýzev  OP PPR.    
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Podání žádosti k projektu Akademie 
v eřejného inv estov ání: (náplní projektu 
bude zejména následující: spolupráce s 
ŘO, žadateli a příjemci při příprav ě a 
realizaci projektů z ESIF, sdílení best 
practice, školení realizačního týmu a týmu 
odborníků, školení žadatelů a příjemců, 
odborné konf erence a pracov ní setkání)  

31. 07. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Žádost k projektu č. 
CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána dne 
28. srpna 2014, žádost schv álena dne 
22. září 2014. 
-do konce roku 2015 opatření 
v y kazov áno jako probíhající, neboť se 
čekalo na f y zickou realizaci 
V Akademii v eřejného inv estov ání 
proběhl nákup technického v y bav ení 
do zasedacích a jednacích (školících) 
místností z nichž každá bude pro 15 
osob a nákup v y bavení pro v elký 
konf erenční sál pro cca 170 osob. 
Velký konf erenční sál bude možno 
rozdělit pohy bliv ou dělicí stěnou na 
dv a menší sály , každý pro 60 osob. 
Každý z těchto sálů bude samostatně 
f unkční. Vy bavení místností:  
- kancelářský náby tek 
- audio technika 
- projekční technika 
- tlumočnická technika 
- osv ětlov ací technika 
 
Toto opatření má v azbu na další 
opatření v  oblasti v zděláv ání 
v eřejných zakázek. 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Zpracov ání záv ěrečné ev aluace Sy stému 
v zděláv ání 2007-2013  

31. 12. 2015 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 26.11.2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Popis splnění opatření: 
V období září ? listopad probíhala 
Ev aluace Sy stému v zděláv ání v  
programov ém období 2007-2013, 
která slouží jako záv ěrečné 
zhodnocení Sy stému v zděláv ání 
2007-2013 a jako podklad pro 
nastav ení a realizaci Sy stému 
v zděláv ání v  programov ém období 
2014-2020. 
V rámci Sy stému v zděláv ání by lo 
uskutečněno celkem 622 
v zděláv acích akcí, při kterých by lo 
proškoleno 8 982 pracov níků; v zniklo 
27 základních v zděláv acích programů 
a 62 aktualizačních seminářů. Dle 
v ýsledků ev aluace je spokojenost s 
nav štěv ovanými kurzy  90 %. Na 
celkov ou spokojenost má v ýznamný 
v liv  srozumitelnost cíle kurzu, 
účinnost v zděláv acích metod, 
množstv í nov ých inf ormací a 
dov edností, odborná úrov eň lektorů, 
kv alita podkladů a učebních pomůcek, 
se kterými je spokojeno dokonce 
94 % účastníků.  
 
Vzděláv ací akce také zv y šují 
v nímanou úrov eň znalostí a 
dov edností účastníků, což uv edlo 
88 % účastníků.  
 
Kurzy  jsou také dle 79 % účastníků 
v y užitelné a přínosné a pro 80 % 
účastníků by ly  cíle kurzu naplněny  
bez v ýhrady . Díky kurzům rozumí 
lépe sv é práci 67 % účastníků.   
 
Ev aluátor nenalezl nutnost sy stémové 
rev ize či zásadní změny  struktury  
Sy stému v zděláv ání. 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Vy tv oření Sy stému v zděláv ání 2014-2020, 
který bude v y cházet z již osv ědčeného 
Sy stému v zděláv ání 2007-2013 a bude 
dále inov ov án. Moduly  v zděláv ání v  oblasti 
v eřejných zakázek budou: 1. Základní 
pojmy  ZVZ 2. Příprav a zadáv acích 
podmínek, def inov ání předmětu v eřejné 
zakázky  3. Hodnotící kritéria 4. Kv alif ikační 
předpoklady  5. Nejčastější chy by  
zadav atelů v  zadáv acím řízení 6. Výjimky  
ze ZVZ  

31. 12. 2015 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 1. 1. 2016,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
Projekt Sy stém v zděláv ání 2014-2020  
(SV 14-20) by l schv álen, zajišťuje 
v zděláv ání pro zaměstnance impl. 
struktury  ESIF (administrativ ní 
kapacitu).  
Vzděláv ání těchto zaměstnanců se 
skládá z: 
- v zděláv ání v  daném služebním 
orgánu dle zákona o státní službě 
(ZSS) zajišťují jednotliv é subjekty  
- SV 14-20 pro subjekty  ESIF dle UV 
č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje, 
(zajišťuje MMR-NOK) 
- specif ické v zděláv ání subjektů ESIF 
- dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské 
zdroje (zajišťují jednotliv é subjekty ) 
Dle v ýsledků služebního hodnocení a 
v zděláv acích plánů jsou jednotliv ými 
subjekty  dle prav idel ZSS, resp. 
předpisu č. 9/2015, a MP lidské zdroje 
připrav ov ány  plány  v zděláv acích akcí 
na kalend. rok. 
Vzděláv ání ply nule nav azuje na 
zkušenosti z prog. období 2007-13, 
proběhla ev aluace Sy stému 
v zděláv ání 2007-13, doporučení jsou 
zapracov ána. 
Pro zajištění této oblasti jsou 
prov edena tato opatření: 
- dle MP lidské zdroje si každý 
program pro období 2014-2020 určil 
ty pov é pozice zajišťující agendu 
v eřejných zakázek; 
- plány  v zděláv ání těchto 
zaměstnanců jsou součástí jejich 
ročního hodnocení a zohledňují jejich 
agendu, v č. v eřejných zakázek; 
- dle těchto plánů zajišťuje každý 
program sám specif ické v zděláv ání 
sv ých zaměstnanců a zasílá 
požadav ky  na horizontální akce 
MMR-NOK min. 2x ročně nebo častěji 
(např. při změnách legislativ y ); 
- MMR-NOK zajišťuje plánov ané akce 
a dále nabízí ad-hoc akce 
organizov ané např. též s OPVZK k 
v eřejným zakázkám 
- je nastav eno pov inné školení v  MP k 
zadáv ání VZ a na nov elizaci zákona o 
v eřejných zakázkách pro ty pov é 
pozice zajišťující tuto oblast na OP, 
čímž jsou pokry ty  všechny moduly  
v zděláv ání VZ SV 14-20 a zajištěno 
proškolení v  problematice; 
- zajištění agendy  v eřejných zakázek 
lid. zdroji a plnění pov inného školení 
bude 2x ročně monitorov áno; 
v  případě neplnění pov inných 
požadav ků budou nastav ena opatření 
v  rámci řízení rizik programu 
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Zajištění proškolení v šech relev antních 
zaměstnanců ŘO a ZS zabýv ajících se 
zadáv áním v eřejných zakázek v  souv islosti 
s přijetím nov ého Metodického poky nu k 
zadáv ání Veřejných zakázek: 1) Gestor 
ZVZ proškolí řídící orgány  a zprostředkující 
subjekty  v  zadáv ání v eřejných zakázek 
podle postupů stanov ených v  ZVZ a podle 
postupů stanov ených v  Metodickém 
poky nu pro oblast zadáv ání zakázek pro 
programov é období 2014-2020 (prezenční 
v zděláv ací akce). 2) Ve spolupráci s NOK a 
ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ 
stejným způsobem v zděláv at také příjemce 
(zadav atele).  

30. 06. 2015 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1) Gestor PP proškolil ŘO a 
zprostředkující subjekty  v  zadáv ání 
v eřejných zakázek podle postupů 
stanov ených v  ZVZ a podle postupů 
stanov ených v  MP. V souv islosti s 
přijetím ZZVZ realizuje od dubna roku 
2016 školení pro státní úřady  a jejich 
podřízené organizace, dále ŘO a 
zprostředkující subjekty , atd. Za 
období duben až říjen 2016 by lo 
proškoleno téměř 6 000 osob. Školení 
budou nadále pokračov at a to i nad 
rámec Sy stému v zděláv ání 2014 ? 
2020.      
 
Vzděláv ací program v eřejné zakázky   
OPVZK  
Od října roku 2016 zav edl gestor PP 
v zděláv ací program v eřejné zakázky  
OPVZK. Školení v  rámci v zděláv acího 
programu jsou koncipov ána jako 
prohlubující a jejich cílem je v ýrazné 
posílení odbornosti uživ atelů v  oblasti 
v eřejných zakázek. Vzděláv ací 
program je členěn podle dílčích 
programů A ? E a je realizov án jako 
půldenní semináře, které se zaměřují 
na konkrétní část ZZVZ. I nadále 
bude probíhat intenziv ní školení a to 
nejen k ZZVZ, ale i k MPZ. 
 
2) Gestor PP počítá s realizací 
v zděláv acích akcí i mimo standardní 
sy stém v zděláv ání NOK. Školení 
budou s ohledem na potřeby  řídicích 
orgánů, resp. příjemců, realizov ány  v  
průběhu celého programov ého období 
2014-2020. Bude probíhat intenziv ní 
školení a to nejen k ZZVZ, ale i k 
MPZ.        
 
V rámci standardního Sy stému 
v zděláv ání NOK pak gestor 
(specif icky  pro účastníky ŘO/ZS) 
uskutečnil 2 školení v  létě a 2 školení 
na podzim roku 2016. Jednalo se o 
celodenní školení se zaměřením na 
komplexní v ýklad problematiky  
zadáv ání v eřejných zakázek podle 
nov ého ZZVZ. Dále by lo na podzim 
2016 uskutečněno školení k MPZ. 
Školení jsou hrazena z OPTP. Také 
tato školení budou podle zájmu a 
potřeby  pokračov at.   
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Veřejné zakázky  

Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Gestor ZVZ v y tipuje v  nových zadáv acích 
směrnicích EU nov ou práv ní úprav u, kterou 
pov ažuje za problematickou/rizikov ou 
(např. s ohledem na to, že dřív e neby la 
použív ána, nebo je v ýznamněji pozměněna 
oproti předchozímu období), a uskuteční 
v zděláv ací akce na toto téma pro subjekty  
implementační struktury . 31. 12. 2015 31. 
12. 2016  

31. 12. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 29. 
11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Náv rh ZZVZ by l podrobně 
projednáv án na následujících 
pracov ních skupinách: 
1.Kolegium ministry ně pro místní 
rozv oj pro oblast v eřejného 
inv estov ání, které jako poradní orgán 
sdružující zástupce odborné 
v eřejnosti řeší budoucí směřov ání 
zadáv ání v eřejných zakázek v  ČR. 
2.Expertní skupiny , jejichž členy  jsou 
zástupci z řad zadav atelů, 
dodav atelů, dohledov ých orgánů, 
odborných organizací a neziskov ých 
organizací, které posky tují prv ní 
zpětnou v azbu k nav rhov aným 
opatřením v  oblasti v eřejných zakázek 
a slouží jako místo pro předáv ání 
podnětů mezi gestorem PP a 
odbornou v eřejností.                                                                                                                                                          
V rámci zpracov ání nov ého ZZVZ 
gestor PP společně se zástupci 
pracov ních skupi v y tipoval několik 
oblastí, které v e v ztahu k aplikaci 
ZZVZ v y hodnotil jako rizikov é, 
případně problematické (uv edeno v  
RIa). Jde např. o:   
*self cleannig dodav atele 
*inov ační partnerstv í 
*zásada přiměřenosti 
*úprav a střetu zájmů 
*rozkrýv ání konečných v lastníků 
*možnost úhrady  f aktur přímo 
dodav atelům: 
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Veřejné zakázky  

Opatření k zajištění 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
předpisů EU týkajících 
se zadáv ání v eřejných 
zakázek. 

Postup dle Organizačního řádu MHMP a 
Prav idel pro zadáv ání v eřejných zakázek v  
podmínkách HMP, v  rámci FON dle 
osv ědčeného modelu z OP PA  a OP PK. 
Podrobnosti v iz Příloha 5b. 

30. 06. 2015 Magistrát hl. města Prahy  Ano Ano  

Opatření splněno dne 2. 6. 2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 25. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
Popis splnění opatření: 
Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. 
červ na 2015 by la schv álena 
restrukturalizace FON, čímž by la 
zachov ána kontinuita správ ní kapacity  
odboru. V rámci reorganizace odboru 
FON došlo ke v zniku 5 oddělení, z 
nichž 2 se zabýv ají agendou 
v eřejných zakázek. Oddělení řízení a 
koordinace programu a oddělení 
f inančního řízení a kontrol. V oddělení 
řízení a koordinace programu se v  
rámci sv é pracov ní náplně zabýv ají 
agendou v eřejných zakázek 4 
pracov ní úv azky  ? metodik programu, 
projektov ý konzultant a dv ě 
koordinátorky  technické pomoci. V 
oddělení f inančního řízení a kontrol se 
agendou v eřejných zakázek zabýv á v  
rámci sv é pracov ní náplně v šech 19 
pracov ních úv azků v četně v edoucí 
oddělení. Agenda v eřejných zakázek 
je též posílena pomocí expertů na 
DPP, v e složitějších případech je 
v y užíváno externích práv ních a 
konzultačních služeb. 

Veřejné zakázky  

Opatření k zajištění 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
předpisů EU týkajících 
se zadáv ání v eřejných 
zakázek. 

Přijetí dalších 4 pracov níků gestorem PP., 
(některé v ýše uv edené činnosti 
metodického charakteru budou zajišťov at i 
další pracov níci gestora ZVZ, kteří nejsou 
přímo v y členění na agendu ESI f ondů, 
protože jde o obecnou metodickou činnost, 
kterou gestor ZVZ prov ádí v  rámci sv é 
působnosti) 

30. 06. 2015 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 30.6.2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 
29.11.2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 
2017. 
 
Gestor PP posílil personální kapacitu 
zaměstnanců podílejících se na 
implementaci Ev ropských inv estičních 
a strukturálních f ondů, došlo k 
přesunutí čty ř zaměstnanců z týmu, 
který připrav ov al náv rh ZZVZ v  rámci 
transpozice nov ých zadáv acích 
směrnic. K 1. červ enci 2015 mají tito 
zaměstnanci nov é popisy  pracov ních 
míst, kde mají popsány  aktiv ity v 
rámci implementace Ev ropských 
inv estičních a strukturálních f ondů. 
Ny ní probíhá nav azující nábor 
pracov níků prostřednictv ím 
v ýběrov ých řízení. 
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Veřejná podpora 

Opatření pro posílení 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
práv ních předpisů Unie o 
státních podporách 

Na základě analýzy  relev ance tematických 
oblastí podpory  v ůči prav idlům v eřejné 
podpory  bude zajištěna adekv átní 
administrativ ní kapacita u jednotliv ých 
oblastí podpory  s kompetencí pro kontrolní 
činnosti. 

31. 12. 2016 Magistrát hl. města Prahy  Ano Ano  

Opatření splněno dne 25. 5. 2016, 
odesláno přes sy stém SFC dne 12. 8. 
2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Popis splnění opatření: 
Ke splnění tohoto opatření došlo 
posílením administrativ ní kapacity, tak 
nastav ením sy stému školení. 
ad posílení administrativ ní kapacity : 
- od schv álení programu 
EK došlo k nárůstu úv azků v  rámci 
agendy  VP, a to takto ? v  r. 2015 ? 
2,21 úv azků, v  r. 2016 ? 3,78 úv azků.  
ad nastav ení sy stému školení v 
oblasti VP: 
a) Všichni f in. manažeři, kteří prov ádí 
ex-ante posouzení projektů, v e 
kterém posuzují mj. jiné i správ né 
nastav ení prav idel VP, které 
předchází podpisu práv ního aktu s 
příjemcem, by li dne 25. 5. 2016 
proškoleni externím práv . expertem, 
který s OP PPR dlouhodobě 
spolupracuje. Od stejného školícího 
subjektu proběhlo dne 13. 10. 2015 
pro potřeby  OP PPR školení k VP. 
Toto školení by lo koncipov áno pro 
zaměstnance celého odboru FON 
MHMP.  
b) Projektov í manažeři jsou průběžně 
pro kompletní a úplné posky tov ání 
inf ormací k prav idlům VP žadatelům a 
příjemcům proškolov áni externími 
práv ními experty , se kterými jsou 
konzultov ány  případné složitější 
dotazy .  Pro projektov é manažery  je 
dále plánov áno ?zastřešující? školení. 
c) Gestoři VP OP PPR se spolu s 
f inančními manažery  prav idelně 
zúčastňují školení a seminářů k VP. 
Šlo například o seminář ?Veřejná 
podpora EU a inv estiční projekty  
f ondů EU 2014-2020? konaného dne 
4. 2. 2016, dále o seminář ?Jarní 
konf erence v  oblasti v eřejné podpory ? 
pořádané ÚOHS dne 18. 5. 2016 a 
seminář ?Obrana proti krácení 
dotace, nezákonná v eřejná podpora 
konaného dne 17. 6. 2016. 
 
Řešení problematiky  VP je 
zapracov áno do aktualizov aného 
pracov ního postupu OP PPR č. 5 
Věcné hodnocení a v ýběr projektů 
v erze 1.1 (kap. 3 Ex-ante kontrola) a 
Kontrolního listu k prov ěření souladu 
s prav idly  VP. 
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Veřejná podpora 

Opatření pro posílení 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
práv ních předpisů Unie o 
státních podporách 

Zhodnocení naplňov ání správ ní kapacity  
pro oblast v eřejné podpory  a případné 
doplnění této kapacity . 

30. 06. 2016 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno 30. 6. 2016, 
odesláno přes sy stém SFC dne 12. 8. 
2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Administrativ ní kapacita je dostatečně 
zajištěna. Veškeré dokumenty  týkající 
se splnění tohoto opatřená jsou 
uloženy  v  sy stému SFC. 

Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Jsou v y pracov ána 
opatření pro v časný sběr 
a agregaci statistických 
údajů, která obsahují ty to 
prv ky : určení zdrojů a 
mechanismů pro 
zajištění statistického 
ov ěřov ání. 

Dopracov ání Národního číselníku 
indikátorů pro programov é období 2014-
2020, který zajistí jednotnou metodickou 
konstrukci v šech indikátorů použív aných 
napříč programy  ESI f ondů. Nastav ení 
spolupráce s ČSÚ pro prav idelné dodáv ání 
potřebných statistických dat.  

31. 12. 2015 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 31. 12. 2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 19. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 12. 
2016. 
Popis splnění opatření: 
Dne 9. 8. 2013 by l usnesením v lády  č. 
597 schv álen záv azný metodický 
poky n určující prav idla pro tv orbu 
indikátorov ých soustav  (MP Indikátory  
2014-2020). Milníkem v  dopracov ání 
NČI2014+ by lo v y dání 10. v erze (22. 
5. 2015), která předcházela schv álení 
v šech programů (11. 6. 2015). Tato 
v erze by la následně nahraná do 
MS2014+ pro potřeby  v y hlašování 
v ýzev  a podáv ání žádostí o podporu. 
Aktuálně platná v erze NČI 2014+ je 
dostupná online zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Indikatory  
 
K naplnění opatření došlo při uzav ření 
dílčí dohody  k Rámcov é smlouv ě o 
v zájemném posky tov ání statistických 
inf ormací a dův ěrných statistických 
údajů pro účely  zajištění státní 
statistické služby ,jejíž textace by la 
odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K 
oboustrannému podepsání mezi MMR 
a ČSÚ došlo dne 28.1.2016. 
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Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Jsou v y pracov ána 
opatření pro v časný sběr 
a agregaci statistických 
údajů, která obsahují ty to 
prv ky : určení zdrojů a 
mechanismů pro 
zajištění statistického 
ov ěřov ání. 

Ve spolupráci s dotčenými resorty  a 
Úřadem na ochranu osobních údajů 
(ÚOOÚ) připrav it a následně ÚOOU 
schv álit a v y dat výkladov é stanovisko ke 
zpracov ání osobních údajů účastníků při 
posky tov ání finanční podpory  z ev ropského 
sociálního f ondu 

31. 12. 2015 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 24.11.2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 
19.10.2016 a schv áleno EK dne 
6.12.2016. 
Popis splnění opatření: 
Před schv álením a v y dáním 
v ýkladov ého stanov iska ÚOOÚ by lo 
potřeba přijmout legislativ ní změny  
zákonů, které by ly  nejprv e schválené 
Poslaneckou sněmov nou (30. 9. 
2015), následně Senátem (11. 11. 
2015) a na záv ěr podepsané 
prezidentem (24. 11. 2015). V termínu 
do 31. 12. 2015 by ly  tedy  v šechny 
kroky  k v y dání výkladov ého 
stanov iska schv álené, ÚOOÚ 
stanov isko posky tlo MMR-NOK 18. 3. 
2016, následně by lo zv eřejněno i na 
webov ých stránkách Úřadu pod 
označením Stanov isko č. 2/2016 
(kv ěten 2016) Ke zpracov ání 
osobních údajů účastníků při 
posky tov ání finanční podpory  z 
ev ropského sociálního f ondu. 
Výkladov é stanov isko dostupné zde: 
https://www.uoou.cz/VismoOnline_Act
ionScripts/File.ashx?id_org=200144&i
d_dokumenty =20161 
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Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: výběru 
ukazatelů v ýsledků pro 
každý program, jež 
budou v y povídat o 
motiv aci k v ýběru 
strategických kroků 
f inancov aných z 
programu. 

Dopracov ání Národního číselníku 
indikátorů pro programov é období 2014-
2020. Dopracov ání a schv álení strategie 
programů a potřebné nav azující 
programov é dokumentace Příprav a a 
schv álení ev aluačních plánů programů a 
Dohody  o partnerstv í, které budou 
def inov at indikativ ní harmonogram 
plánov aných ev aluačních aktiv it programů.  

30. 06. 2016 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 22. 4. 2016, 
odesláno přes sy stém SFC 
dne19.10.2016 a schv áleno EK dne 6. 
12. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Dne 9. 8. 2013 by l usnesením v lády  č. 
597 schv álen záv azný metodický 
poky n určující prav idla pro tv orbu 
indikátorov ých soustav  (MP Indikátory  
2014-2020). Milníkem v  dopracov ání 
NČI2014+ by lo v y dání 10. v erze (22. 
5. 2015), která předcházela schv álení 
v šech programů (11. 6. 2015). Tato 
v erze by la následně nahraná do 
MS2014+ pro potřeby  v y hlašování 
v ýzev  a podáv ání žádostí o podporu. 
Aktuálně platná v erze NČI 2014+ je 
dostupná online zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Indikatory  
 
Všechny  programy  by ly  do polov iny  
roku 2015 schv áleny  rozhodnutím EK. 
Zárov eň by la v y tvořena adekv átní 
programov á dokumentace, která je 
pro každý program dostupná online. 
Seznam programů v četně 
programov ých dokumentů a data 
schv álení ze strany  EK jsou dostupné 
zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Operacni-programy  
Nav azující programov á dokumentace 
(operační manuály  a příručky  pro 
žadatele a příjemce) v y cházela ze 
schv álených metodických poky nů, 
které zabezpečují integritu 
Jednotného metodického prostředí. 
Metodické dokumenty  jsou dostupné 
zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Metodicke-
poky ny /Metodika-priprav y-programu 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Metodicke-
poky ny /Metodika-rizeni-programu 
 
S odkazem na MP Ev aluace by la ŘO 
stanov ena pov innost schv álení 
ev aluačního plánu na MV nejpozději 
do jednoho roku od schv álení 
programu. Tento termín by l ze strany  
v šech programů dodržen, poslední 
ev aluační plán by l schv álen 22. 4. 
2016. 
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Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: 
v y tyčení cílů pro ty to 
ukazatele. 

Schv álení programů 31. 10. 2015 Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ano Ano  

Opatření splněno dne 11. 6. 2015,  
odesláno přes sy stém SFC dne 19. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 
6.12.2016. 
Popis splnění opatření: 
V rámci příprav y  programů probíhala 
intenziv ní spolupráce mezi MMR-
NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy  
kromě jiných témat by l kladen důraz 
na správ né nastav ení interv enční 
logiky  programu (resp. teorie změny  
jednotliv ých SC a potažmo v y šších 
programov ých úrov ní) v četně 
nav azující soustav y indikátorů. Kromě 
konstrukce indikátorů, kterou by lo 
potřeba dát do souladu s metodickými 
prav idly  stanov enými v MP Indikátory, 
by ly  u jednotliv ých indikátorů 
stanov eny  cílové hodnoty  (i v ýchozí 
speciálně u v ýsledkov ých indikátorů). 
Následně se ty to hodnoty  staly 
součástí programov ého dokumentu v  
rámci každého specif ického cíle. 
Takto def inov aná indikátorov á 
soustav a by la následně schv álena ze 
strany  EK. Poslední program by l EK 
schv álen dne 11. 6. 2015. 
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Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: musí 
být zajištěn soulad 
každého ukazatele s 
těmito podmínkami: 
robustností a statistickou 
v alidací, jasným 
normativ ním v ýkladem, 
souladem se strategiemi, 
v časným sběrem údajů. 

Nastav ení spolupráce s ČSÚ pro 
prav idelné dodáv ání potřebných 
statistických dat. Dopracov ání 
monitorov acího sy stému zajišťující sběr a 
agregaci dat z operací (MS2014+). Ve 
spolupráci s ŘO OPZ připrav it technické 
řešení sběru údajů o účastnících interv encí 
tzv . IS ESF2014+, které bude zajišťov at 
automatické prov azby  na v y brané datov é 
zdroje České správ y  sociálního 
zabezpečení a Úřadu práce, které jsou 
nezby tné pro v y hodnocení úspěšnosti ESF 
interv encí.  

31. 03. 2016 
Ministerstv o pro místní 
rozv oj Ne Ano  

Opatření splněno dne 29. 7. 2016, 
odesláno přes sy stém SFC dne 19 . 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 12. 
2016. 
Popis splnění opatření: 
K naplnění opatření došlo při uzav ření 
dílčí dohody  k Rámcov é smlouv ě o 
v zájemném posky tov ání statistických 
inf ormací a dův ěrných statistických 
údajů pro účely  zajištění státní 
statistické služby , ,jejíž textace by la 
odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K 
oboustrannému podepsání mezi MMR 
a ČSÚ dne 28.1.2016. 
Monitorov ací sy stém (MS2014+) by l v  
průběhu r. 2015 a 2016 připrav ov án 
na sběr a agregaci dat z operací, kdy  
prv ním krokem by lo zajištění nahrání 
indikátorov ých soustav  
programů.Funkčnost sběru a 
agregace dat z úrov ně operací by la 
ov ěřena v y hlášením v ýzev , podáním 
žádostí o podporu a v y kazov áním 
zpráv  o realizaci projektu. Oba ty to 
procesy  jsou aktuálně v  MS2014+ 
plně f unkční. 
 
By lo zapracov áno technické řešení 
prov azeb mezi MS2014+ a IS 
ESF2014+. Ze strany  IS ESF2014+ 
došlo k propojení na datov é zdroje 
ČSSZ a ÚP, které ty to zdroje 
(mikrodata za účastníky ) posky tly na 
základě v y daného stanov iska ÚOOÚ, 
které uprav uje podmínky  užív ání 
těchto dat pro potřeby  sledov ání a 
v y hodnocení úspěšnosti ESF 
interv encí. 
Dalším krokem by lo testov ání 
uv edené prov azby . Testem prošly  tzv. 
dáv kov é přenosy , které přenášejí z 
MS2014+ základní údaje o projektech 
(identif ikaci, indikátory ), co 
zabezpečuje, že na straně IS 
ESF2014+ je možné na základě údajů 
z Karet účastníka, resp. ČSSZ a ÚP 
spočítat hodnoty  potřebných 
indikátorů. 
Zpětný tok spočtených dat z IS 
ESF2014+ do MS2014+ by l rov něž 
otestov án, a by la podána prv ní 
Zpráv a o realizaci, která tuto 
f unkčnost dokládá. 
Opatření by lo splněno 29. 7. 2016, 
kdy  by ly  přeneseny  vypočtené 
hodnoty  indikátorů z IS ESF14+ do 
MS2014+. 
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Statistické sy stémy a ukazatele 
v ýsledků 

Postupy  zajišťující, aby  
v šechny  operace 
f inancov ané z programu 
použív aly  účinný sy stém 
ukazatelů. 

Příprav a programov é dokumentace 
(příručky  pro žadatele a příjemce), které 
budou ref lektov at jich schválená záv azná 
metodická prav idla. 

31. 10. 2015 Ministerstv o pro místní 
rozv oj 

Ano Ano  

Opatření splněno dne 31. 10. 2015, 
odesláno přes sy stém SFC dne 19. 
10. 2016 a schv áleno EK dne 6. 12. 
2016. 
Popis splnění opatření: 
Po schv álení v šech programů ze 
strany  EK by la v y tvořena adekv átní 
programov á dokumentace, která je 
pro každý program dostupná online. 
Seznam programů v četně 
programov ých dokumentů a data 
schv álení ze strany  EK jsou dostupné 
zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Operacni-programy  
Nav azující programov á dokumentace 
(operační manuály  a příručky  pro 
žadatele a příjemce) v y cházela ze 
schv álených metodických poky nů, 
které zabezpečují integritu 
Jednotného metodického prostředí. 
Proces dokončení schv álení 
kompletní programov é dokumentace 
by l dokončen k 31. 10. 2015. 
Metodické dokumenty  jsou dostupné 
zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Metodicke-
poky ny /Metodika-priprav y-programu 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Metodicke-
poky ny /Metodika-rizeni-programu 
 

 
 
Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek 
 

Tematická předběžná 
podmínka Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 

(datum) Odpovědné subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 

Případně očekávané 
datum úplného 

provedení zbývajících 
opatření 

Komentář (ke každému opatření) 
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Ukončov ání školní docházky  

Existuje strategický 
rámec politiky  zaměřený 
na řešení problematiky  
předčasného ukončov ání 
školní docházky  

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR 
do roku 2020 a jejího implementačního 
plánu Dlouhodobého záměru v zděláv ání a 
rozv oje v zděláv ací soustavy v  ČR na 
období 2015-2020 budou zpracov ány  
krátkodobé, zacílené akční plány  
(implementační plány ) pro inkluziv ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na 
období 2019-2020. 

30. 06. 2016 Ministerstv o školstv í 
mládeže a tělov ýchovy Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne 
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku 
MŠMT o posunutí termínu schv álení 
Akčního plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání na roky  2016-2018 o 
měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l tento 
dokument schv álen MŠMT a 
následně v zat na v ědomí v ládou dne 
29. 7. 2015. Formálně by l dokument 
zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 
7. 2015, tedy  v  řádném termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort 
MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci 
říjnu žádost o upřesnění inf ormací v e 
v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 

Ukončov ání školní docházky  
který v y chází z 
objektiv ních podkladů 

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR 
do roku 2020 a jejího implementačního 
plánu Dlouhodobého záměru v zděláv ání a 
rozv oje v zděláv ací soustavy v  ČR na 
období 2015-2020 budou zpracov ány  
krátkodobé, zacílené akční plány  
(implementační plány ) pro inkluzív ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na 
období 2019-2020. 

30. 06. 2015 
Ministerstv o školstv í 
mládeže a tělov ýchovy Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne 
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku 
MŠMT o posunutí termínu schv álení 
Akčního plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání na roky  2016-2018 o 
měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l tento 
dokument schv álen MŠMT a 
následně v zat na v ědomí v ládou dne 
29. 7. 2015. Formálně by l dokument 
zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 
7. 2015, tedy  v  řádném termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort 
MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci 
říjnu žádost o upřesnění inf ormací v e 
v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
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Ukončov ání školní docházky  

týká se důležitých oblastí 
v zděláv ání, v četně 
předškolního rozv oje u 
zranitelných skupin, 
které jsou nejv íce 
ohroženy  s ohledem na 
předčasného ukončov ání 
školní docházky , v četně 
osob z 
marginalizov aných 
komunit, a zabýv á se 
prev entiv ními, 
interv enčními a 
kompenzačními 
opatřeními 

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR 
do roku 2020 a jejího implementačního 
plánu Dlouhodobého záměru v zděláv ání a 
rozv oje v zděláv ací soustavy v  ČR na 
období 2015-2020 budou zpracov ány  
krátkodobé, zacílené akční plány  
(implementační plány ) pro inkluzív ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na 
období 2019-2020 

30. 06. 2015 Ministerstv o školstv í 
mládeže a tělov ýchovy Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne 
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku 
MŠMT o posunutí termínu schv álení 
Akčního plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání na roky  2016-2018 o 
měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l tento 
dokument schv álen MŠMT a 
následně v zat na v ědomí v ládou dne 
29. 7. 2015. Formálně by l dokument 
zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 
7. 2015, tedy  v  řádném termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort 
MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci 
říjnu žádost o upřesnění inf ormací v e 
v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 

Ukončov ání školní docházky  

zahrnuje v šechny  oblasti 
politiky  a zúčastněné 
strany , které jsou 
důležité pro řešení 
problematiky  
předčasného ukončov ání 
školní docházky  

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR 
do roku 2020 a jejího implementačního 
plánu Dlouhodobého záměru v zděláv ání a 
rozv oje v zděláv ací soustavy v  ČR na 
období 2015-2020 budou zpracov ány  
krátkodobé, zacílené akční plány  
(implementační plány ) pro inkluziv ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na 
období 2019-2020. 

30. 06. 2015 
Ministerstv o školstv í 
mládeže a tělov ýchovy Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne 
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku 
MŠMT o posunutí termínu schv álení 
Akčního plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání na roky  2016-2018 o 
měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l tento 
dokument schv álen MŠMT a 
následně v zat na v ědomí v ládou dne 
29. 7. 2015. Formálně by l dokument 
zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 
7. 2015, tedy  v  řádném termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort 
MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci 
říjnu žádost o upřesnění inf ormací v e 
v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní 
v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
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VaV - inteligentní specializace obsahuje mechanismus 
sledov ání. 

Dle v y jádření EK ze dne 12. 12. 2014 
kritérium nesplněno dostatečně. 
Monitorov ání Národní RIS3 strategie je 
rozpracov áno v  subkapitole 7.2 textu 
Národní RIS3, s důrazem na monitorov ací 
zpráv y  a roli jednotliv ých orgánů při jejich 
zpracov ání a na získáv ání v stupů pro 
monitorov ání z úrov ně operačních 
programů a orgánů zodpov ědných za 
implementaci národních podpůrných 
nástrojů. Metodika monitorov ání bude na 
základě požadav ku EK dopracov ána 
popisem role krajských subjektů při 
monitorov ání interv encí RIS3, které jsou 
realizov ány  z krajské úrov ně jako součást 
interv encí nav ržených v  krajských přílohách 
Národní RIS3. Dále bude také dopracov án 
a aktualizov án náv rh monitorov acích 
indikátorů Národní RIS3.  

31. 05. 2015 Vláda Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
11. 7. 2016 a schv áleno EK 29. 9. 
2016. 
Národní RIS3 strategie by la 
schv álena v ládou ČR dne 11. 
červ ence 2016. 
Náv rh monitorov acích indikátorů 
Národní RIS3 strategie by l 
optimalizov án a po schv álení Řídícími 
orgány  Operačních programů, (OP 
VVV, OP PIK, OP PPR, IROP a OP 
Z), by l v ložen do IP NRIS3 
2015/2016, který by l odsouhlasen ŘV 
RIS3 a by l k 30. červ nu 2015 
předložen v ládě pro inf ormaci. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 

VaV - inteligentní specializace 

By l přijat rámec, který 
v y mezuje dostupné 
rozpočtov é prostředky  
pro v ýzkum a inov ace. 

Dle v y jádření EK ze dne 12. 12. 2014 
kritérium nesplněno dostatečně. Obecný 
rámec pro v y mezení dostupných 
rozpočtov ých zdrojů a priorit pro 
f inancov ání VaVaI obsahuje NP VaVaI (a 
její Aktualizace). Z ní v y chází principy  pro 
příprav u rozpočtu na VaVaI a následně 
v lastní náv rh a střednědobý v ýhled 
rozpočtu na VaVaI, zpracov áv aný Radou 
pro v ýzkum, v ývoj a inov ace. V průběhu 
roku 2015 bude na základě připomínky  EK 
Úřadem v lády  prov edena rev ize zdrojů 
v eřejných rozpočtů na podporu VaVaI 
(národních i krajských) tak, aby  by lo možno 
dif erencov at zdroje určené na implementaci 
RIS3 a zdroje ostatní. Na základě v stupů 
krajských RIS3 manažerů by la v  březnu 
prov edena kv antif ikace příspěv ků krajských 
rozpočtů k implementaci RIS3 pro rok 
2015.  

30. 09. 2015 Vláda Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
11. 7. 2016 a schv áleno EK 29. 9. 
2016. 
V rámci aktualizace Národní politiky  
VaVaI (dále jen NP VaVaI) se 
Národní RIS3 strategie stala součásti 
rámce NP VaVaI, což přispělo k 
identif ikaci prv otních zdrojů 
f inancov ání interv encí Národní RIS3 
strategie z národních zdrojů.  
Identif ikace národních zdrojů 
f inancov ání Národní RIS3 strategie na 
období 2016-2018 je obsahem 
kapitoly  8.1 Národní RIS3 strategie 
schv álené v ládou ČR dne 11. 
červ ence 2016. 
Seznam identif ikov aných zdrojů 
Národní RIS3 strategie z národních 
zdrojů se každoročně bude 
aktualizov at jako součást 
Implementačního plánů Národní Ris3 
strategie. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
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Podpora podnikání (SBA) 

Zv láštní opatření jsou: 
opatření zav edená s 
cílem zkrátit dobu 
potřebnou k založení 
f irmy  a snížit příslušné 
náklady , které zohledňují 
síle SBA 

Náv rh legislativ ního řešení osv obození od 
soudních poplatků a snížení odměny  
notáře za zakládání podniků (společností) 
Předložení náv rhu nov ely  v ládě: 
12/2014 
Naby tí účinnosti nov ely : 
10/2015 

31. 10. 2015 Ministerstv o sprav edlnosti Ne Ano  

Opatření by lo splněno na národní 
úrov ni dne 7. červ na 2016 a 
schv áleno EK dne 5. 8. 2016. 
Ministerstv o sprav edlnosti 
v y pracovalo náv rh zákona, který řeší 
problematiku snížení nákladů nutných 
k založení společnosti s ručením 
omezeným na 100 EUR.  
Zákon by l v yhlášen 23. 5. 2016 v e 
Sbírce zákonů v  částce 62 pod číslem 
161/2016 Sb. 
Zákon naby l účinnosti dne 7. 6. 2016 
a tímto okamžikem by la předběžná 
podmínka pov ažov ána za splněnou 
na národní úrov ni. 
K zahájení procesu f ormální v erif ikace 
(v ložení do SFC) došlo 13. 6. 2016.  
Dne 5. 8. 2016 inf ormov ala Ev ropská 
komise Ministerstv o sprav edlnosti a 
další orgány , že předběžná podmínka 
by la splněna. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 

Energetická účinnost 

Těmito opatřeními jsou: 
opatření k zajištění 
minimálních požadav ků 
týkajících se energetické 
náročnosti budov  v  
souladu s články  3, 4 a 5 
směrnice Ev ropského 
parlamentu a Rady  
2010/31/EU 

Úprav a zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií a v y hlášky č. 
78/2013 Sb. Předložení náv rhu v ládě 
7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015 

01. 07. 2015 Ministerstv o průmy slu a 
obchodu Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, 
schv áleno EK dne 1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím 
účinnosti nov ely  zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií (zákon č. 
103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a naby tím 
účinnosti v y hlášky č. 230/2015 Sb., 
kterou se mění v y hláška č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov  k 
1. 12. 2015. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
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Energetická účinnost 

Opatření nezby tná pro 
zav edení sy stému 
certif ikace energetické 
náročnosti budov  v  
souladu s článkem 11 
směrnice 2010/31/EU 

Úprav a zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií a v y hlášky č. 
78/2013 Sb. Předložení náv rhu v ládě 
7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015  

01. 07. 2015 Ministerstv o průmy slu a 
obchodu Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, 
schv áleno EK dne 1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím 
účinnosti nov ely  zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií (zákon č. 
103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a naby tím 
účinnosti v y hlášky č. 230/2015 Sb., 
kterou se mění v y hláška č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov  k 
1. 12. 2015. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
 

Energetická účinnost 

Opatření k zajištění 
strategického plánov ání 
v  oblasti energetické 
účinnosti v  souladu s 
článkem 3 směrnice 
Ev ropského parlamentu 
a Rady  2012/27/EU 

Nov ela zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií Zákon č. 406/2000 
Sb.: Předložení náv rhu v ládě 7/2014 
Předložení Parlamentu 9/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015 
Nov ela energetického zákona (zákon č. 
458/2000 Sb.) Zákon 458/2000 Sb.: 
Předložení náv rhu v ládě 8/2014 Předložení 
Parlamentu 10/2014 Předpokládané naby tí 
účinnosti 7/2015  

01. 07. 2015 
Ministerstv o průmy slu a 
obchodu Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 1. 7. 2015 a 1. 1. 2016 a 
schv áleno EK dne 1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím 
účinnosti nov ely  zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií (zákon č. 
103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a naby tím 
účinnosti nov ely  energetického 
zákona (zákon č. 131/2015 Sb.), 
kterým se mění zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o 
v ýkonu státní správ y v energetických 
odv ětv ích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v e znění 
pozdějších předpisů, a další 
souv isející zákony  k 1. 1. 2016. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC 

Energetická účinnost 

Opatření v  souladu s 
článkem 13 směrnice 
Ev ropského parlamentu 
a Rady  2006/32/ES, 
zajišťující, aby  pokud je 
to technicky  možné, 
f inančně únosné a 
úměrné potenciálním 
úsporám energie, by li 
koneční zákazníci 
v y baveni indiv iduálními 
měřiči 

Doplnění energetického zákona (zákon č. 
458/2000 Sb.) a nov elizace v y hlášky č. 
194/2007 Sb., úprav a zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření s energií Zákon 
458/2000 Sb.: Předložení náv rhu v ládě 
8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015 
zákon č. 406/2000 Sb.: Předložení náv rhu 
v ládě 7/2014 Předložení Parlamentu 
9/2014 Předpokládané naby tí účinnosti 
7/2015  

01. 07. 2015 Ministerstv o průmy slu a 
obchodu 

Ne Ano  

Opatření splněno na národní úrov ni 
dne 1. 1. 2016 a schv áleno EK dne 1. 
3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím 
účinnosti nov ely  energetického 
zákona, (zákon č. 131/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o 
v ýkonu státní správ y v energetických 
odv ětv ích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v e znění 
pozdějších předpisů, a další 
souv isející zákony  k 1. 1. 2016. 
Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  
SFC. 
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14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI 
NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý 
pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny 
nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a 
komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu 

 
Podpora integrovaných přístupů k územnímu rozvoji je zahrnuta v prioritní ose 2. Integrovaná strategie 
ITI Pražské metropolitní oblasti byla v průběhu roku 2016 hodnocena a dne 13. 9. 2016 schválena.  
Řídíc í orgán vyhlásil dne 31. 8. 2016 v rámci ITI výzvu č. 16 s celkovou alokací 600 mil. Kč, jejímž 
obsahem jsou obě aktivity SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, tedy realizace 
záchytných parkovišť systému P+R a opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v 
uličním provozu. Výzva nositele ITI, kterým je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, nebyla v roce 
2016 vyhlášena. 

 

14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a využívat fondy 

 
ŘO OP PPR věnuje velkou pozornost jak rozvoji lidských zdrojů, tak zvyšování přehlednosti 
poskytovaných informací a snižování administrativní zátěže na straně potenciálních žadatelů / příjemců.   
 
Již na základě požadavků auditu designace byl vytvořena tabulka s přehledem školení zaměstnanců dle 
jejich pracovního zařazení. Vzdělávací plány jednotlivých zaměstnanců jsou hodnoceny a aktualizovány 
jednou ročně. Dle aktuálních potřeb (např. při změně legislativy) je možnost účastnit se ad hoc 
vzdělávacích akcí.   

Je implementován jasný a přesný systém vzdělávání, zlepšily se benefity MHMP (sick days, vyšší 
hodnota stravenek), zvýšily se průměrné odměny i osobní příplatky dle systému hodnocení, všechny 
smlouvy pracovníků FON byly změněny na dobu neurčitou. Byl zaveden systém mentorinku nově 
přijímaných zaměstnanců a dále systém koučinku zaměstnanců. Byly rozšířeny možnosti zahraničních 
cest, v přetížených oblastech byly najaty posily na DPČ či DPP. 

ŘO OP PPR v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí a 
usiluje o celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Do této skupiny patří i průběžné 
revize Pravidel pro žadatele/příjemce reagujíc í na aktuální podněty a zjištění. V současné době je 
připravována větší revize pravidel, která by měla přinést jak zjednodušení požadavků a lepší 
porozumění textu, tak v ideálním případě i zkrácení pravidel.  

Souběžně byla a je podnikána řada kroků ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů ve vazbě 
jejich potřeb na možnosti OP PPR a k včasné informovanosti o zaměření vyhlašovaných výzev. Jedná 
se o intenzivní adresnou komunikaci s potenciálními žadateli (městské části, organizace sdružující 
potenciální žadatele) i celkové posílení informačních nástrojů - spuštění nového webu s přehlednými a 
aktuálními informacemi, vydáni nové informační brožury k OP PPR, tisková konference 28. 11. 2016,  
atd.)  
Velká pozornost je věnována přípravě výzev, vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím 
znění, aby oprávnění žadatelé mohli projektové žádosti připravit co nejsnáze. Nastavení výzev je vždy 
řádně projednáno na plánovací komisi, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů. Pracovníci 
projektového oddělení připravují pravidelné semináře a účastní se osobních konzultací se žadateli.  
Potenciální žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlašované výzvě s příklady podporovaných aktivit  
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adresně informováni jak v předstihu, tak neprodleně po vyhlášení výzev adresnými dopisy s příklady 
podporovaných aktivit a tiskovou zprávou. 

Taktéž příjemcům poskytuje ŘO OPPR metodickou a informační podporu. 

 Cílem všech výše uvedených opatření je snaha o maximálně efektivní využití finančních prostředků z 
OP PPR na realizaci kvalitně připravených projektů. 

 

14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 
 
Není relevantní pro OP PPR (viz kap. 4.4 Programového dokumentu). 

 

14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní 
oblasti 

 
Území České republiky je součástí území, které je pokryto Strategií EU pro Podunají, jež má přispět k 
plnění Strategie Evropa 2020. Podunajská strategie je definována jako integrovaný rámec pro spolupráci,  
vztahující se k členským státům EU a třetím zemím ze stejné geografické oblasti, za účelem řešení 
společných výzev a posílení spolupráce s cílem dosažení ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti.  
OP PPR přispívá k naplňování prioritních oblastí Podunajské strategie v rámci pilíře Napojení Podunají a 
Budování prosperity Podunají. 

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory OP PPR podpoří naplnění prioritní osy 2 
Podpora udržitelné energetiky Podunajské strategie, kde napomůže k dosažení národních c ílů 
založených na cílech Strategie Evropa 2020 v oblasti klimatu a energetiky. Prioritní osa 1 Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací a 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP 
PPR přispějí k naplňování prioritní osy 7 Rozvoj znalostní společnosti pomocí výzkumu, vzdělávání a 
informačních technologií Podunajské strategie. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti by měly přispět k naplnění prioritní osy 9 
Investice do lidí a dovedností Podunajské strategie, kde přispěje zejména ke zlepšení sociálního 
začleňování na pracovním trhu v regionu a k vytváření vzdělávacích systémů, které budou lépe 
odpovídat potřebám trhu práce. 

Aktivity podporované v rámci OP PPR probíhají v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie 
EU pro Podunají. 

 

14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 
 
Podpora sociálně inovativních přístupů je zahrnuta v prioritní ose 3. Nastavení prioritní osy 3 jako 
dvoufondové umožňuje intenzivnější komplexní podporu v oblasti sociálního podnikání coby inovativního 
nástroje zaměstnávání osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a v oblasti 
rozvoje kulturně komunitních center. Příkladem této komplexní podpory jsou 2 schválené projekty 
podané do výzvy č. 6, jež jsou zaměřené na vznik sociálních podniků. V projektech dojde k vytvoření 
zázemí pro sociální podnikání. Na projekty v komplementární výzvě č. 18 navazují projekty zaměřené na 
zahájení provozu těchto nových sociálních podniků. Projekty podané do výzvy č. 18 postoupily v roce 
2016 do fáze věcného hodnocení (výsledky výběrového procesu výzvy budou vyhlášeny v roce 2017).  
Pracovní uplatnění v těchto sociálních podnicích získá nejméně 6 osob z řad osob bez přístřeš í či 
ohrožených bezdomovectvím, osob se zdravotním postižením a nezaměstnaných osob starších 50 let. 
Jeden z těchto projektů podaných do výzvy č. 18 současně kombinuje sociální podnikání s aktivitami 
kulturně komunitního centra, čímž dochází k multiplikaci přínosů pro zapojené cílové skupiny a místní 
komunitu. 
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14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně 
použitých finančních prostředků 

 
Není relevantní pro OP PPR - viz Programový dokument, kap. 5. 



Příloha kapitoly 2 Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 

Čerpání OP PPR k 13. 4. 2017, informace o plnění pravidla n+3: 

V průběhu roku 2016 byly uzavřeny první smlouvy o financování, a sice u projektů technické 
pomoci a projektů v rámci 1., 2., 3. a 6. výzvy.  Všechny uvedené projekty jsou financované 
v režimu ex ante. Na uvedené projekty byly do konce roku 2016 proplaceny první zálohové 
platby. Počet zasmluvněných projektů dosáhl k 31. 12. 2016 hodnoty 60, objem proplacených 
prostředků (ex ante plateb) na tyto projekty dosáhl ve stejném období výše 164,72 mil. Kč (z 
toho podíl EU 87,36 mil. Kč). Na ŘO bylo do konce roku 2016 předloženo ke kontrole 
vyúčtování 8 žádostí o platbu v celkové částce 20,50 mil. Kč.  

V prvním čtvrtletí roku 2017 došlo k 31. 3. 2017: 

- k výraznému nárůstu počtu podpořených projektů. Tato skutečnost se následně objeví 
v navýšení počtu zasmluvněných projektů 

- počet projektů vybraných k podpoře k 31. 3. 2017 vzrostl na 85 
- došlo k podpisu 4 smluv a další se připravují 
- ŘO připravil a odevzdal na PCO 2 souhrnné žádosti o objemu 19,84 mil. Kč (podíl 

EU). Tyto výdaje budou v měsíci dubnu 2017 předloženy k certifikaci.  

Navzdory výše uvedenému pokroku v implementaci, došlo k celkovému přehodnocení 
predikcí ze čtvrtého kvartálu roku 2016, a to v reakci na nedostatečné plnění vyhlášených 
alokací výzev za období září 2016 až únor 2017. V souladu s metodikou byly predikce 
upraveny na základě expertního odhadu projektových manažerů jednotlivých prioritních os 
odpovídajících vyhlášeným výzvám. V upravených predikcích byl dále s ohledem na 
probíhající jednání promítnut odklad implementace finančních nástrojů z prvního kvartálu 
roku 2017 nejdříve na kvartál čtvrtý.  

Všechny výše uvedené změny se projevily v přehodnocení predikcí na začátku druhého 
kvartálu 2017. Alokace nenaplněných výzev jsou naplánovány, popř. už byly vyhlášeny 
v rámci navazujících výzev v příslušných prioritních osách. Proto dopad na objem 
zasmluvněných prostředků je relativně menší - předpokládá se, že se prostředky skutečně 
podaří do konce roku 2018 zasmluvnit navzdory zdržení způsobeného opakovaným 
vyhlášením výzev.  

Plnění limitu N+3 pro rok 2018 se předpokládá ve výši 138 % u ERDF (33,53 mil. EUR 
v certifikovaných výdajích) a ve výši 204 % u ESF (15,49 mil. eur).  Pro rok 2019 ŘO 
předpokládá celkové zlepšení plnění limitu N+3 na 170 % u ERDF a víceméně udržení trendu 
(byť s mírným zpomalením) u ESF s hodnotou 180 % limitu N+3.  

Pomalé tempo čerpání zejména investičních výdajů naznačuje problémy s plněním finančních 
milníků pro posouzení výkonnostního rámce v roce 2018.  

• V prioritní ose 1 se očekává splnění finančního milníků až v polovině roku 2019.  
• V prioritní ose 2 a ERDF specifických cílech prioritní osy 3 se očekává splnění 

stejného ukazatele dokonce až ve čtvrtém kvartálu roku 2019.  
• V ESF specifických cílech prioritních os 3 a 4 a ERDF specifickém cíli prioritní osy 4 

se předpokládá naplnění finančních milníků v samém závěru roku 2018.  



Příloha kapitoly 3.1, prioritní osy 4 (07.4) Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 
Tabulka – výzvy v roce 2016 

Poř
adí 
výz
vy 

Datum 
zahájení 
příjmu 

žádostí o 
podporu 

Datum 
ukončení 

výzvy 

Druh 
výzvy 

Pr
io

r.
 o

sa
 

Alokace na 
výzvu Kč 

Podané žádosti o 
podporu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
poče

t 
Kč 

poče
t 

Kč 

1 16. 11. 2015 5. 1. 2016 kolová 4 250 000 000 11 112 843 508,77 7 97 391 057,19 
2 16. 11. 2015 16. 12. 2015 kolová 4 180 000 000 75 315 235 140,13 41 134 913 110,91  
3 16. 11. 2015 16. 12. 2015 kolová 4 90 000 000 9 40 002 085,00 9 38 245 569,50 
19 13. 6. 2016 22. 9. 2016 kolová 4 340 000 000 11 160 276 865,57     - - 
20 21. 11. 2016 30. 3. 2017 kolová 4 200 000 000 - - - - 
21 21. 11. 2016 26. 1. 2017 kolová 4 360 000 000 70 311 641 863,74 - - 

22 31. 10. 2016 14. 12. 2017 
průběžn

á 
4 125 000 000 81 36 893 958,00     - - 

23 31. 10. 2016 30. 3. 2017 kolová 4 300 000 000 - - - - 
Cel
ke
m 

        1 845 000 000,00     184 976 893 421,21 57 270 549 737,60  

 

Příklady projektů PO4: 
 
1. výzva 
Příjemce Městská část Praha 13 
Prioritní osa OP PPR Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti 
Specifický cíl OP PPR 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, 

základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování 
péče o děti do 3 let 

Název projektu Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu 
Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000099 
Rozpočet projektu 39 942 541,32 Kč 

Z toho z OP PPR: 31 954 033,05 Kč (včetně příspěvku 
ERDF/ESF 19 971 270,66 Kč) 

Doba realizace projektu 1. 4. 2016 – 31. 12. 2017 
Cílová skupina: 
Rodiče dětí do 3 let 
Cílovou skupinou jsou zákonní zástupci dětí do 3 let, které budou moci nově navštěvovat 
MŠ Ovčí Hájek, kde budou zřízeny 3 třídy speciálně pro děti do 3 let věku. Celková 
kapacita těchto tříd bude 81 dětí. 
Obsah projektu: 

                                                 
1 Podané žádosti o podporu k 28. 2. 2017. 



Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně 
ve věku od 2 do 3 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 13, 
která přímo sousedí se Středočeským krajem, a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat 
na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní 
vzdělávání. 
Projekt spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu sportovního centra na MŠ.  
Způsobilé výdaje se týkají vybudování 3 tříd pro 81 dětí ve věku 2-3 roky. 
Plánované (dosažené) výstupy: 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení pro děti do 3 let: 
81 (0) 
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let: 405 (0) 
Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let: 1 (0) 
 
2. výzva 
Příjemce Nová škola, o.p.s. 
Prioritní osa OP PPR Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti 
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení 

inkluze 
v multikulturní společnosti 

Název projektu Společně v knihovně 
Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000067 
Rozpočet projektu 1 760 730,50 Kč 

Z toho z OP PPR: 1 760 730,50 Kč (včetně příspěvku 
ERDF/ESF 880 365,25 Kč) 

Doba realizace projektu 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018 
Cílová skupina: 
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci pražských ZŠ 1. i 2. st.. Především se jedná o 
děti s OMJ, které nevyužívají jiných podpůrných služeb. 
Další CS jsou odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve 
vzdělávání. CS je tvořena skupinou knihovníků a dobrovolníků, coby terénních pracovníků 
působící ve vzdělávání.  
Obsah projektu: 
Projekt z 5 poboček MKP vytvoří přirozené integrační centrum a centrum neformálního 
vzdělávání propojením s žáky s OMJ z okolních ZŠ a dobrovolníky. Umožní knihovně 
systematizovat své působení v této oblasti. Poskytne těmto dětem podporu v domácí 
přípravě a integraci na nízkoprahovém základě a v nestigmatiz. prostředí, aktivity budou 
inkluzivní a otevřené i ostatním dětem. Zároveň nastaví a otestuje model spolupráce 
knihovny s dobrovolníky. 
Plánované (dosažené) výstupy: 
Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost: 1 (0) 
Počet podpořených produktů:  4 (0) 
Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP: 60 (0) 



Počet podpořených osob - pracovníků ve vzdělávání: 36 (0) 
 
3. výzva 

Příjemce Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 
Prioritní osa OP PPR Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti 
  
Název projektu Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ 

Praha 4 
Registrační číslo projektu CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000021 
Rozpočet projektu 4 653 754,50 Kč 

Z toho z OP PPR 4 421 065,82 Kč (včetně příspěvku ESF 2 
326 876,75 Kč) 

Doba realizace projektu 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017 
Cílová skupina:  
Rodiče dětí do 6 let 
Obsah projektu: 
Projekt se zaměřuje na procesní transformaci, nastavení standardů péče a provoz dětské 
skupiny s 
kapacitou 20 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb. ve Zdravotnickém zařízení městské části 
Praha 4 (dále 
ZZMČP4), a to od ledna 2016 do prosince 2017. Projekt podpoří 40 rodičů z cílové skupiny 
během 
dvou let.  
Plánované (dosažené) výstupy: 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 20 (0) 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 40 (0) 
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku: 1 (0) 
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Příloha kapitoly 3.1, prioritní osy 5 (07.5) Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 
 
Indikátory, podrobnosti ke klíčovým aktivitám a cíle projektu: 

1) Technická pomoc OP PPR -CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001 
2) Publicita a informovanost o OP PPR CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119 

 
1) Informace o projektu Technická pomoc OP PPR -CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001 
 
Předkladatelem projektu: HMP - FON MHMP 
Název:  Technická pomoc OP PPR 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 404 954 139,00 Kč 
Z toho: 
spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy:  202 477 069,50 Kč  
spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 202 477 069,50 Kč 
Délka realizace projektu: 97 měsíců 
Zahájení projektu: 1. 12. 2015 
Dokončení projektu: 31. 12. 2023 
 
Dosažený pokrok a jeho analýza: 
V rámci PO 5 jsou implementovány dva projekty, které byly předloženy na základě průběžné 
výzvy ze dne 14. 10. 2015 k předkládání projektových žádostí na oba specifické cíle prioritní 
osy 5 - Technická pomoc.   
 
Cíl projektu:  
- Zvýšení časové a odborné kapacity pracovních sil zajišťujících implementaci 
operačního programu. 
- Ustanovení efektivní a přehledné organizační struktury a zajištění stabilní 
administrativní kapacity s jasně danými procesy - odpovědnostmi, která ve svém důsledku 
povede k řádné implementaci programu a celkovému snížení administrativní zátěže. 
- Zajištění odborného administrativního zázemí pro kvalitní implementaci programu 
prostřednictvím zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků zahrnutých do implementace a 
šíření znalostí napříč organizační strukturou řídicího orgánu. 
- Nastavení jednotného, přehledného a uceleného metodického prostředí k řízení a 
administraci OP PPR. 
- Zajištění efektivních a účinných kontrolních mechanismů vedoucí k omezení vzniku 
nesrovnalostí, odhalení vzniklých nesrovnalostí a zamezení případným podvodům a korupci. 
- Zajištění efektivního řízení programu prostřednictvím materiálně-technického zázemí 
zajištění partnerského principu při implementaci programu. 
- Zvýšení nedostatečné administrativní podpory navazujícího programového období. 
 
Klíčové aktivity projektu: 
1. Personální zajištění implementace operačního programu 
2. Vypracování evaluací, studií, analýz, poradenských a právních služeb 
3. Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace operačního 
programu 
4. Činnost Monitorovacího výboru a pracovních skupin ustanovených v rámci implementace 
operačního programu 
5. Hodnocení projektových žádostí 
6. Podpora provozního a technického zajištění implementace operačního programu 
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Ve sledovaném období 1. 12. 2015 - 31. 5. 2016 byly realizovány činnosti v rámci všech 
aktivit projektu. V rámci klíčové aktivity č. 1 byly podpořeny mzdy (prosinec 2015 až květen 
2016). V rámci klíčové aktivity č. 2 bylo podpořeno právní poradenství v rámci oddělení 
udržitelnosti a dokončování programu a překladatelské služby (překlad evaluačního plánu OP 
PPR). V rámci klíčové aktivity č. 3 byla podpořena: 
a)školení (Hmotný a nehmotný majetek - 29. 1. 2016 - 8 účastníků; Kontrola podle zákona č. 
255/2012 Sb. - 17. 2. 2016 - 8 účastníků); 
b) konference (Jarní konference v oblasti veřejné podpory - 18. 5. 2016 - 2 účastníci; 
Evaluace mezi Skyllou a Charybdou - 26. 5. 2016 - 1 účastník)  
c)semináře (Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - 20. 4. 2016 - 30 účastníků). 
V rámci klíčové aktivity č. 4 bylo podpořeno zajištění pohoštění pro účastníky akcí OP PPR, 
pracovní skupiny, plánovací komise, MV OP PPR a provedení překladů a tlumočení pro MV 
OP PPR. V rámci klíčové aktivity č. 5 byly podpořeny činnosti: školení hodnotitelů a 
občerstvení v rámci této akce. V rámci klíčové aktivity č. 6 byly podpořeny činnosti: provoz 
www prezentací evropských fondů (prosinec 2015 - březen 2016) a poplatek bance za výběr 
hotovosti do pokladny. 
Celkem za 11 863 655,48 Kč. 
 
Ve sledovaném období 1. 6. 2016 - 30. 11. 2016 byly realizovány činnosti v rámci všech 
aktivit projektu. V rámci klíčové aktivity č. 1 byly podpořeny činnosti: mzdy (červen 2016 - 
listopad 2016). V rámci klíčové aktivity č. 2 byly podpořeny činnosti: právní poradenství v 
rámci oddělení udržitelnosti a dokončování programu, překladatelské služby (překlad textu 
pro EK a dopisu), studie "Předběžné posouzení a využití finančních nástrojů v OP PPR v 
rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 a Ad hoc evaluace absorpční kapacity OP 
PPR. V rámci klíčové aktivity č. 3 byly podpořeny činnosti: Předplatné - Otázky a odpovědi 
Online 2016 a 2017; Koučink v oblasti mediálního koučinku a komunikace; Školení 
(Energetické úspory - 28. 6. a 30. 6. 2016 - 5 účastníků); Semináře (Veřejná podpora EU - 4. 
2. 2016 - 2 účastníci, Obrana proti krácení dotace, nezákonná VP - 17. 6. 2016 - 9 účastníků); 
Konference (Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek - 4. 10. 2016 - 
3 účastníci, Veřejné zakázky - 3. 11. 2016 - 6 účastníků); Kursy (Zákon o sociálních službách 
- aktuality a praxe - 21. 10. 2016 - 3 účastníci, Účetnictví - 4 denní - 19., 20. 10. a 2., 3. 
11.2016 - 2 účastníci). 
- V rámci klíčové aktivity č. 4 byly podpořeny činnosti: zajištění pohoštění pro 
účastníky akcí OP PPR, pracovní skupiny, plánovací komise, MV OP PPR a překlady a 
tlumočení pro MV OP PPR. 
- V rámci klíčové aktivity č. 5 byly podpořeny činnosti: školení a seminář hodnotitelů a 
občerstvení v rámci této akce a mzdy hodnotitelů za červen až listopad 2016. 
- V rámci klíčové aktivity č. 6 byly podpořeny činnosti: provoz www prezentací 
Evropských fondů (duben 2016 - září 2016);  nákup vybavení na semináře pro žadatele a 
příjemce a další akce OP PPR;  drobné občerstvení;  nákup papírů pro vystavení certifikátů 
pro hodnotitele. 
Celkem za 19 992 405,21 Kč. 
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• Indikátory projektu Technická pomoc OP PPR, CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001: 

 Kód 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota Cílová hodnota  

Výsledky 

Míra stabilizace zaměstnanců implementační 
struktury 82510 46 55 

 
 
2) Informace o projektu Publicita a informovanost o OP PPR 
CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119 
 
Předkladatelem projektu: HMP - FON MHMP 
Název: Publicita a informovanost o OP PPR 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 63 990 000,00 Kč 
Z toho: 
spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy:  31 995 000,00 Kč  
spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 31 995 000,00 Kč 
Délka realizace projektu: 96 měsíců 
Zahájení projektu: 1. 1. 2016 
Dokončení projektu: 31. 12. 2023 
 
Cíl projektu:  
- Posílení absorpční kapacity OP PPR 
- Zefektivnění komunikačních aktivit a tím informovanosti veřejnosti o OP PPR 
- Zajištění kvalitní a účinné komunikace mezi ŘO a žadateli/příjemci, a tím zvýšení 
úspěšnosti žádostí o podporu, následné realizace projektů a plynulé implementace OP PPR 
 
Klíčové aktivity projektu: 
1. On-line komunikace 
2. Přímá komunikace 
3. Mediální komunikace 
 
Ve sledovaném období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 byly realizovány činnosti v rámci 2. a 3. 
aktivit projektu: 

- V rámci klíčové aktivity č. 1 v tomto období nejsou vykazované žádné aktivity. 
- V rámci klíčové aktivity č. 2 byly podpořeny činnosti: semináře pro žadatele. 
- V rámci klíčové aktivity č. 3 byly podpořeny činnosti: vytvoření komunikační 

strategie OP PPR 2016-2020 a inzerce výzev OP PPR. 
Celkem za 0 Kč. 
 
Ve sledovaném období 1. 7. - 31. 12. 2016 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit 
projektu: 
- V rámci klíčové aktivity č. 1 byly podpořeny činnosti: vytvoření webové prezentace 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR; webhosting penizeproprahu.cz, - údržba, správa a 
rozvoj webové prezentace; jazyková korektura on-line bulletinů OP PPR; program pro nákup 
produktů na portálu Fotky&Foto. 
- V rámci klíčové aktivity č. 2 byly podpořeny činnosti: semináře pro žadatele; semináře 
pro příjemce; vytvoření manuálu vizuálního stylu Operačního programu Praha - pól růstu ČR;
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 výroba informační brožury Operačního programu Praha - pól růstu ČR; Optimalizace 
efektivity komunikačních aktivit Operačního programu Praha - pól růstu ČR; kvalitativní 
výzkum formou skupinové diskuze a hloubkových rozhovorů. 
- V rámci klíčové aktivity č. 3 byly podpořeny činnosti: vytvoření komunikační 
strategie Operačního programu Praha - pól růstu ČR a inzerce výzev Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR. 
Celkem za 1 536 719,10 Kč. 
 

• Indikátory projektu Publicita a informovanost o OP PPR , 
CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119: 

 Kód 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota Cílová hodnota  

Výsledky 

Celkový počet účastníků 60000 0 5700 

Celkový počet účastníků - muži 60001 0 2850, 

Celkový počet účastníků - ženy 60002 0 2850 

Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních) 80500 0 20 

Počet uskutečněných školení, seminářů, 
workshopů a konferencí. 82000 0 300 

Počet pracovních míst financovaných z 
programu 82500 0 38 
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Příloha kapitoly 4 Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 
Hlavní závěry evaluační zakázky č. 3 „Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací 
Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“: 
 
V rámci  PO 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT bylo schváleno k realizaci 47 projektů, 
z nichž skutečně realizovaných bylo 41, v celkovém objemu 99 874 tis. €.  
Globální cíl oblasti podpory 1.1 Zlepšení dostupnosti dopravních služeb, resp. specifické cíle 
oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na úrovni „vysoká míra naplnění“. 
Atraktivita povrchové veřejné dopravy se zvýšila díky rekonstrukci stávajících a budování 
nových tramvajových tratí, zlepšení bezbariérového přístupu a v neposlední řadě zlepšenou 
dostupností vybraných lokalit.  
Dopad OPPK na dosažení změny byl „velmi významný“. Klíčovou aktivitou v oblasti 
podpory 1.1, na kterou směřovaly ¾ finančních prostředků, byla rekonstrukce a modernizace 
tramvajových tratí. V porovnání s rozsahem výstavby nových tratí je to zhruba šestkrát více. 
V pořadí druhou preferovanou aktivitou v oblasti podpory 1.1 byly pak bezbariérové přístupy. 
Dopady realizace projektů na cílové skupiny v oblasti podpory 1.1 se koncentrují 
z krátkodobého hlediska převážně do úspor času cestujících na cestu městskou hromadnou 
dopravou, díky modernizovaným tratím a bezbariérovým přístupům, a úspory času díky 
možnosti využití městské hromadné dopravy místo jiné formy (pěší, automobilová). Dále je to 
také zlepšení dostupnosti MHD díky snížení docházkové vzdálenosti, zkapacitnění povrchové 
hromadné dopravy a zvýšení komfortu pro uživatele hromadné dopravy, zejména pak pro 
osoby se sníženou pohyblivostí.  
Globální cíl oblasti podpory 1.2 Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, 
resp. specifické cíle oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na úrovni „spíše vysoká míra 
naplnění“. 
Nejvýznamnější pokrok se projevil v rozvoji sítí vysokorychlostního internetu a elektronizace 
veřejné správy, přičemž rozvoj vysokorychlostního připojení byl téměř výhradně zajištěn ze 
strany komerčních poskytovatelů internetového připojení, včetně mobilních operátorů. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl vyhodnocen jako „nízký“. Za klíčové aktivity 
v oblasti podpory 1.2 lze označit elektronizaci agend veřejné správy a e-služby při správě 
města. Na tyto aktivity směřovalo přes 90 % finančních prostředků. V oblasti internetových 
sítí a internetových služeb pak bylo necelých 9 % finanční podpory zaměřeno na rozvoj 
internetových služeb a praktických softwarových aplikací nebo inovovaných mobilních 
služeb. 
 
Dopady realizace projektů v oblasti elektronizace agend veřejné správy na cílové skupiny lze 
vidět zejména v rychlejším přístupu k informacím, rychlejší a efektivnější práci s dokumenty, 
snížení časové náročnosti při vyřizování jednotlivých agend a úkonů a úspoře nákladů.  
 
V rámci PO 2 Životní prostředí bylo schváleno k realizaci 100 projektů, z nichž skutečně 
realizovaných bylo 92, v celkovém objemu 68 417 tis. €. V oblasti podpory 2.1 byl finanční 
objem předložených žádostí zhruba dvoj- až trojnásobný než alokace, absorpční kapacita 
v této oblasti podpory byla tedy velmi vysoká. 
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Globální cíl oblasti podpory 2.1 Zkvalitnění životního prostředí a ochrana před přírodními 
riziky, resp. specifické cíle oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na úrovni „spíše 
vysoká míra naplnění“. 
Atraktivita životního prostředí se zvýšila zejména v revitalizovaných územích, veřejných 
prostranstvích v obytných územích a sídlištích, ale i řešením sociálně problémových lokalit. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl vyhodnocen jako „nízký“. Za klíčové aktivity 
v oblasti podpory 2.1 lze označit revitalizaci zelených ploch, parků a veřejných prostranství, 
kam směřovaly téměř ¾ všech prostředků oblasti podpory. Podstatný podíl zdrojů směřoval i 
na revitalizaci vodních toků a nádrží nebo na revitalizaci historických objektů a areálů. Zcela 
opomenuta zůstala revitalizace potenciálních rozvojových ploch, ačkoliv na tyto aktivity byl 
zaměřen jeden ze specifických cílů. 
 
 
Dopady realizace projektů na cílové skupiny mají relativně různorodý charakter i s ohledem 
na jejich odlišné zaměření. Dopady intervencí v oblasti podpory 2.1 na zkvalitnění životního 
prostředí a ochranu před přírodními riziky lze považovat za významné, mezi průřezové 
dopady lze zahrnout zejména rozšíření nabídky pro trávení volného času a rekreaci a celkové 
zlepšení prostředí v lokalitě a její zatraktivnění jako místa pro bydlení a trávení volného času. 
U projektů zahrnujících revitalizaci vodních toků je pak významným průřezovým dopadem 
protipovodňová funkce takto realizovaných opatření. 

Globální cíl oblasti podpory 2.2 Úsporné využívání energetických zdrojů, resp. specifické 
cíle oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na úrovni „spíše vysoká míra naplnění“. 
Objektivní parametry ovzduší dokladují pozitivní výsledky snahy redukovat znečisťující látky 
a lépe hospodařit se zdroji energie. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl vyhodnocen jako „nízký“, vzhledem k nízké 
absolutní i relativní alokaci na tuto oblast podpory a malému počtu podpořených projektů. 

Mezi hlavní dopady realizace projektů na primární cílovou skupinu příjemců – realizátorů 
projektů - se řadí snížení závislosti na vnějších zdrojích energie, zvýšení podílu OZE 
umožňující využití nižších sazeb za elektrickou energii a pro město Praha jako cílovou 
skupinu pak snížení energetické náročnosti města a zlepšení životního prostředí díky 
ekologičtějšímu a šetrnějšímu vytápění i snížení spotřeby energie.  

 
V rámci PO 3 Inovace a podnikání bylo schváleno k realizaci 262 projektů, z nichž 
skutečně realizovaných bylo 238, v celkovém objemu 95 491 tis. €. Převis objemu žádostí o 
podporu nad uzavřenými smlouvami je u PO 3, v porovnání s PO 1 a PO 2, nejvýraznější a 
podpořena byla prakticky asi třetina podaných žádostí.  
Globální cíl oblasti podpory 3.1 Rozvinutí inovačního potenciálu města, resp. specifické cíle 
oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na úrovni „spíše vysoká míra naplnění“. 
Inovační index Prahy se v rozmezí let 2008/2016 sice zvýšil o cca 5 %, ale v letech 
2010/2014 byl kvantifikován významný pokles tohoto indexu. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl relativně nízký a byl kvantifikován na cca 6,2 % 
realizované změny. Za klíčové, tedy nejfrekventovanější aktivity oblasti podpory 3.1, lze 
označit nákup přístrojového vybavení a budování infrastruktury pro VaVaI, kam směřovalo 
téměř 88 % všech finančních prostředků. 
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Typické pro oblast podpory 3.1 byly projekty, jejichž výsledkem byl následný rozvoj inovační 
infrastruktury a partnerství mezi jejími složkami, resp. využití potenciálu výzkumu a vývoje 
soustředěného na území města. U základní cílové skupiny byla vedle zvýšení inovačního 
potenciálu hlavním dopadem možnost zkoumat a vyvíjet v lepších materiálně-technických 
podmínkách.  

Globální cíl oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, resp. 
specifické cíle oblasti podpory byly dosaženy obecně v Praze na hranici hodnocení „spíše 
vysoká/spíše nízká míra naplnění“.  
Ve sledovaném rozmezí let 2008/2016 vykázalo podnikatelské prostředí v ČR obecně mírně 
pozitivní trend a také průzkumy organizované Asociací MSP v Praze ukazují, že podnikatelé 
v Praze hodnotí vývoj podnikatelského prostředí pozitivně. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl prakticky marginální, vzhledem k nízké absolutní i 
relativní alokací na tuto oblast podpory a malému počtu podpořených projektů. 

Převážná část podporovaných aktivit nebyla žádným z projektů realizována a tím se 
nenaplnily očekávané jak krátkodobé, tak dlouhodobé dopady OPPK.  

Globální cíl oblasti podpory 3.3 Přímá podpora rozvoje MSP, resp. specifické cíle oblasti 
podpory byly dosaženy obecně v Praze „se spíše vysokou mírou naplnění“.  
Vedle přímé podpory MSP se současná politika (a to nejen v Praze) zaměřuje na podporu 
nepřímou a vytváření inspirujícího podnikatelského prostředí a zlepšení podmínek pro 
podnikání. 
Dopad OPPK na dosažení změny byl prakticky marginální. I přes poměrně vysokou 
alokaci na oblast podpory se jedná o objem nesouměřitelný s ekonomickým potenciálem a 
tvorbou hrubého fixního kapitálu MSP v Praze. 

V oblasti podpory 3.3 se podobně jako u oblasti podpory 3.1 zájem realizátorů projektů 
soustředil na nákup strojů, zařízení a technologického vybavení pro podnikání (cca 60 %). 
Přibližně 20 % finančních prostředků směřovalo na výstavbu nebo modernizaci prostor pro 
podnikání a 17 % do nehmotného majetku a výpočetní techniky. Ostatní podporované aktivity 
byly využity marginálně nebo vůbec ne.  

Typické pro oblast podpory 3.3 byly projekty, které investovaly do rozvoje inovačních 
schopností a do transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vedle projektů, které opravdu 
obsahovaly inovační náboj a prvky růstu kvality, byly podporovány i projekty, jejichž 
důsledkem bylo pouze ekonomické posílení pozice příjemce dotace.  
Celkově lze konstatovat, že globální cíl OPPK byl naplněn, přičemž stupeň jeho 
naplnění je možno hodnotit jako vysoký stupeň naplnění, a to z následujících důvodů: 

• Kvalitativní hodnocení naplnění globálního cíle OPPK prokázalo, že OPPK 
přispěl ke zlepšení ve všech oblastech (aspektech) zahrnutých v definici 
globálního cíle (zvýšení konkurenceschopnosti, odstranění rozvojových bariér a 
slabin regionu, zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti dopravních 
a telekomunikačních služeb, rozvinutí inovačního potenciálu města). 

• Kvantitativní hodnocení míry naplnění globálního cíle OPPK prostřednictvím 
naplnění globálních cílů oblastí podpory a potažmo specifických cílů prioritních 
os OPPK je na úrovni 72,3 %, tedy na pomezí hodnocení „spíše vysoký“ a 
„vysoký“. 
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Finální zpráva je k dispozici na http://penizeproprahu.cz/evaluace/. 
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Příloha kapitoly 6a Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 
Informace o rizikových oblastech a opatřeních 
 
V lednu a v červenci 2016 proběhla aktualizace katalogu rizik, v 13 - ti rizikových oblastech 
bylo specifikováno 36 dílčích rizik. Katalog rizik byl výchozím podkladem pro reportování do 
MS 2014+ únoru a v srpnu 2016. Byla identifikována následující 3 rizika s významným až 
velmi významným stupněm významnosti:  
Nejednoznačný výklad pravidel pro poskytování pomoci (ID 03_02), Program nedosahuje 
vytčených milníků, cílů, výsledků a dopadu (ID 10_01) a Pomalé provádění programu (ID 
10_01).  
 
V únoru 2016 MMR-NOK vyhodnotil OP PPR jako program s vysokým rizikem. Dne 14. 3. 
2016 se konalo jednání k zesílenému řízení rizik OP PPR, výsledkem kterého byla specifikace 
4 rizik: nenaplnění věcných milníků pro rok 2018, nedostatečná absorpční kapacita, 
nedostatečný objem ve výzvách do konce r. 2016 a nestabilní administrativní kapacita. Finální 
Plán opatření OP PPR pro rok 2016 byl stanoven v části 1.2.3.3 UV ČR č.411/2016 
z 11. května 2016 k Výroční zprávě o implementaci dohody o partnerství v programovém 
období let 2014 až 2020. Na základě finančních a věcných hodnot a informací k 30. 6. 2016 
MMR-NOK rizikovost OP PPR přehodnotil a zařadil jej do kategorie programů se středním 
rizikem. Opatření 5.1 a 5. 2 byla doplněna na základě výsledků jednání k zesílenému řízení 
rizik, které proběhlo 26. října 2016. Plán opatření ŘO OP PPR průběžně plnil a  jeho plnění 
ve stanovených termínech dokladoval MMR-NOK. Plnění opatření ke snížení rizik dle Plánu 
opatření pro OP PPR hodnotíme následovně. 
 
Riziková oblast 1 -  Věcné milníky pro rok 2018 

Opatření 1.1 -  S ohledem na ukončené výzvy zpracovat ad-hoc evaluaci absorpční 
kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného 
termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity. 
 
Dne 18. 5. 2016 byla podepsána smlouva s externím dodavatelem na zpracování „Ad hoc 
evaluace absorpční kapacity Operačního programu Praha – pól růstu“. Dne 14. 9. 2016 byla 
schválena finální verze Závěrečné zprávy této evaluace, která svá zjištění sumarizuje takto:  
Operační program Praha – pól růstu ČR odpovídá potřebám hlavního města Prahy a jeho 
naplněním dojde k zavedení významných inovativních postupů, zejména v prioritních osách 1 
a 2. K dosažení očekávané absorpce finančních prostředků je nicméně nutné ambiciózní cíle 
programu podpořit zvýšenou aktivitou ve vztahu k potenciálním žadatelům programu a 
změnami v zaměření výzev u specifických cílů 1.2 (provoz parků a inkubátorů), 3.2 (investice 
do již existujících sociálních podniků) a 4.1 (zařízení a vybavení škol), které zvýší zájem 
potenciálních žadatelů o účast v programu. V případě, že k termínu únor 2017 nebudou 
dostatečně naplněny výzvy v prioritních osách 1 a 2 (inovační vouchery, projekty 
inteligentních budov a projekty P+R), nebude možné dosáhnout očekávaných cílů programu 
v roce 2018. Výsledkem zhodnocení stavu připravenosti identifikovaných projektových 
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záměrů ve specifickém cíli 4.1 je optimistická predikce dostatečné absorpce alokovaných 
prostředků prioritní osy 4 v připravovaných výzvách a následně tak v dosažení milníků. 
 
Opatření 1.2  - Projednat na plánovací komisi výsledky evaluace absorpční kapacity (viz 
opatření 1.1) a výsledky zohlednit při plánování výzev. 
 
Předběžné závěry ad hoc evaluace absorpční kapacity byly představeny na 3. Plánovací 
komisi OP PPR, která proběhla dne 20. 7. 2016, formou prezentace zhotovitelem zakázky, 
pí. Marie Kaufmann jako bod jednání č. 3. Těžiště prezentace spočívalo v prezentaci 
předběžných nálezů a doporučení pro zefektivnění čerpání prostředků OP PPR a v následné 
diskusi.  
 
Opatření 1.3  - V návaznosti na výsledky evaluace na vyhodnocení absorpční kapacity 
připravit revizi programu a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k 
připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi programu členům 
monitorovacího výboru ke schválení. 

Evaluační zpráva revizi OP PPR nenavrhuje, případnou budoucí revizi OP PPR zmiňuje 
pouze u PO 2, a to v situaci, že nebude dostatek projektů naplňujících věcný milník 500 
nových parkovacích míst P+R. Zpráva  ŘO doporučuje, aby stanovil termín návrhu realokace, 
resp. revizi věcného milníku PO 2 2018 (500 parkovacích míst P+R, případně energeticky 
vztažné plochy zrenovovaných budov 7470 m2). Vzhledem ke stále probíhajícím analýzám a 
pokračujícím krokům investora P+R Černý Most k zajištění přípravy projektu k realizaci do 
roku 2018 doporučuje stanovit přibližný termín 31. prosince 2016 jakožto termín pro 
rozhodnutí ŘO o návrhu revize ve výše uvedeném směru. Pokud k tomuto termínu nebude 
zřejmé, že dostatečné množství projektů P+R  (s kombinovanou kapacitou alespoň 500 
nových parkovacích míst) má k dispozici územní rozhodnutí, ŘO by měl iniciovat kroky k 
revizi PO 2, respektive OP PPR. 

Nezávisle na Evaluační zprávě ŘO připravuje revizi programu, která mj. zahrnuje také 
opatření pro zefektivnění implementace programu. Revize byla projednána MV OP PPR dne 
1. prosince 2016 a schválena unesením č. 23. V další fázi byla Evropské komisi zaslána 
žádost o schválení navrhovaných změn.  

ŘO dále připravuje zakázku na analýzu změn potřeb a realokace finančních prostředků v 
programu v souvislosti s výše uvedeným doporučením, jelikož do 31. 12. 2016 neobdržel ŘO 
potvrzené informace o realizaci/pokročilém stádiu přípravy projektů P+R. 

 
Riziková oblast 2 - Absorpční kapacita 

Opatření 2.1  - Zmapovat absorpční kapacitu příjemců Hlavního města Prahy a jejích 
městských částí s ohledem na nedostatečné naplnění specifických cílů 4.1 a 4.3. Do 
stanoveného termínu zaslat MMR-NOK seznam záměrů (název příjemce, název 
projektu, výše způsobilých výdajů projektu, délka realizace), které by mohly pokrýt 
alokace plánovaných výzev ve specifickém cíli 4.1 a 4.3. 
Seznam záměrů k SC 4.1 byl na MMR zaslán dne 31. 5. 2016.  
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Opatření 2.2 -  Zintenzivnit komunikaci s městskými částmi Hlavního města Prahy za 
účelem lepšího mapování, hodnocení rizik a výstupů realizace projektů. 
V rámci MHMP FON je zapojen pracovník pro kontakt s městskými částmi. Tímto je 
zabezpečen silný informační kanál, který se snaží sladit potřeby městských částí jakožto 
potenciálních žadatelů s možnostmi OP PPR. Městské části jsou též s předstihem 
informovány cca 2 až 3 týdny před vyhlášením výzvy („avíza“ výzev) a rovněž bezprostředně 
po vyhlášení výzvy. 
 
Opatření 2.3 - Projednat se členy plánovací komise seznam záměrů (viz opatření 2.1). 
V případě negativního výsledku screeningu připravit modifikaci parametrů výzvy pro 
další kolo. Nové nastavení výzvy řádně projednat na plánovací komisi, včetně 
zapracování relevantních připomínek partnerů. 
Dne 18. 4. 2016 proběhlo zasedání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 OP PPR.  Na 
tomto jednání bylo projednáno zaměření výzvy č. 19 (specifický cíl 4.1), výzvy č. 22 
(specifický cíl 4.3) a harmonogram výzev v rámci prioritní osy 4 pro rok 2016 (změna a 
úprava termínů u jednotlivých výzev, navýšení alokace). Na jednání dne 28. 7. 2016 byli 
členové této komise seznámeni s výsledky 1. až 3. výzvy, zároveň zde byly projednávány 
výzvy plánované k vyhlášení v září a v říjnu 2016.  
 
Opatření 2.4  - Vyhlásit výzvy ve specifickém cíli 4.1 a 4.3 se zohledněním výsledků 
screeningu záměrů a jednání plánovací komise.  
Na základě diskuse v dílčí Plánovací komisi pro PO 4 dne 18. 4. 2016 bylo upřednostněno 
posunutí termínu vyhlášení výzvy na září 2016 s využitím zjednodušených metod vykazování 
(jednotkových nákladů) oproti variantě vyhlášení výzvy v původním termínu v červnu 2016 
se skutečně prokazovanými výdaji. Tato výzva byla vyhlášena k SC 4.3 dne 29. září 2016 
jako výzva č. 22.  Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. prosince 2017. 
K 4. 1.  2017 bylo do této výzvy podáno celkem 6 projektů v celkové výši 26 155 158 Kč, což 
činí 21 % z celkové alokace. 
V SC 4.1 byly do konce r. 2016 vyhlášeny tři výzvy. Výzva č. 19 (navyšování kapacit 
předškolních zařízení) byla vyhlášena 11. 5. 2016 s alokací 340 mil. Kč, výzva č. 23 
(budování nových tříd na ZŠ) 29. září 2016 s alokací 300 mil. Kč a výzva č. 20 (modernizace 
zařízení a vybavení pražských škol) s alokací 200 mil. Kč 19. října 2016.  
 
Riziková oblast 3 - Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016 

Opatření 3.1 - Připravit aktualizaci harmonogramu výzev OP PPR na rok 2016 a 
projednat ji se členy plánovací komise do stanoveného termínu. Při aktualizaci bude ŘO 
vycházet z provedených analýz a ad-hoc evaluací absorpční kapacity. MMR-NOK 
doporučuje aktualizaci harmonogramu provést tak, aby objem prostředků ve 
vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu. 
 
Řídicí orgán zpracoval na základě dostupných informací a analýz absorpční kapacity 
potencionálních žadatelů návrh na aktualizaci harmonogramu výzev tak, aby objem 
finančních prostředků ve výzvách vyhlášených do konce roku 2016 činil alespoň 70% z 
celkové alokace programu. Upravený harmonogram byl představen na jednání k zesílenému 
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řízení rizik na MMR dne 18. 7. 2016, následně byl 20. 7. 2016 projednán na hlavní plánovací 
komisi operačního programu a schválen radou HMP. Objem finančních prostředků ve 
vyhlášených výzvách do konce roku 2016 tak přestavoval 73 % z celkové dostupné alokace 
operačního programu.  
 
Riziková oblast 4 - Administrativní kapacita 

Opatření 4.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat Pracovní postup 
rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný 
mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu. 
Aktualizovaný PP byl zaslán MMR dne 29. 7. 2016, k  7. 11. 2016 byl nezávisle na určeném 
opatření dále aktualizován jako verze 1.1. 
 
Opatření 4.2: Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat plán na snížení 
míry fluktuace zaměstnanců v roce 2016. Tento plán realizovat s cílem snížit míru 
fluktuace alespoň na 10 % a méně. 
Na základě uskutečněných jednání s MMR - NOK si ŘO OP PPR vyžádal k přepracování 
Roční zprávu o zajištění administrativní kapacity za rok 2015. Dle aktualizace výpočtu byla 
fluktuace snížena na hodnotu 10,55 %. 
 
Riziková oblast 5 -  Absorpční kapacita 
 
Tato oblast byla doplněna na základě výsledků jednání k zesílenému řízení rizik dne 26. října 
2016 a pokrývá absorpční kapacitu PO 1 a PO 2. Obsahuje 2 opatření: 

- Opatření 5.1 -  Důsledně dodržovat připravený harmonogram pro přípravu 
projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený 
harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních 
prostředků 

- Opatření 5.2  - Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit 
pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V 
případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční 
kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize 
programu. 

Plnění opatření je zpracováno v členění na PO 1 a PO 2 a jednotlivé SC, protože se obsah 
opatření vzájemné prolíná.  
 
Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
V PO1 SC 1.1 aktivitě 1.1.2 Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi 
(PCP) a inovační poptávky veřejného sektoru (PPI) stanovila Rada hlavního města Prahy 
usnesením číslo 1588 ze dne 21. 6. 2016 odboru Kanceláře ředitele magistrátu (RED) 
harmonogram přípravy žádostí do výzvy č. 8. Odbor RED má za úkol připravit přehled 
možných projektových záměrů jednotlivých odborů, posoudit jejich relevanci, rozpracovat 
vybrané relevantní projektové záměry a předložit žádosti o podporu do vyhlášené výzvy č. 8. 
Úkol připravit a koordinovat podávání žádostí o podporu potvrdilo také Usnesení Rady HMP 
číslo 2608 ze dne 25. 10. 2016 s nejzazším termínem 31. 3. 2017. Nositel úkolu (odbor RED) 
průběžně s ŘO konzultuje dotazy vyvstávající při přípravě žádostí a potvrdil jejich přípravu se 
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stanoveným harmonogramem. Současně přistoupil ŘO v návaznosti na účinnost nového 
zákona o zadávání veřejných zakázek a konzultace s odborníky z TAČR k rozšíření věcného 
zaměření a úpravy některých požadavků výzvy č. 8, která má za cíl podpořit absorpční 
kapacitu v této aktivitě. Zároveň byl v této pilotní výzvě pro veřejnou správu obsahující 
experimentální nástroj na podporu mezisektorové spolupráce předložen první projekt. 
V PO1 SC 1.1 aktivitě 1.1.3 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou 
a SC 1.2 aktivitě 1.2.2 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro 
podnikatele (MSP) stanovila Rada HMP Usnesením č. 1070 z 3. 5. 2016 harmonogram 
Odboru evidence a správy majetku (SVM) pro přípravu voucherových programů a 
souvisejících žádostí o podporu do vyhlášených výzev č. 9 a 11. Odbor SVM založil a 
pravidelně realizuje jednání přípravné pracovní skupiny pro tyto výzvy, kontinuálně 
konzultuje podmínky výzev a Pravidel OP PPR a potvrdil postup přípravy projektů dle 
stanoveného harmonogramu s mezním termínem 31. 3. 2017. 
Oproti původnímu harmonogramu výzev na rok 2016 došlo také během podzimu k vyhlášení 
výzev č. 24 a 26. Tyto výzvy byly připraveny po konzultacích s odborníky a především na 
základě zpětné vazby od žadatelů (došlo k rozšíření věcného zaměření, zpřesnění či vypuštění 
problematických požadavků, navýšení limitu pro řízení a administraci projektů, vypuštění 
pravidla jedné žádosti na jeden subjekt apod.), čímž dle našeho názoru dochází k významné 
podpoře absorpční kapacity v rámci PO1. 
 
Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 
V PO2 SC 2.1 aktivitě 2.1.1 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a 
technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy neočekává ŘO OP 
PPR obtíže s naplňováním absorpční kapacity. Dopravní podnik hl. města Prahy dlouhodobě 
aktivně konzultuje projektové záměry v rámci 13. výzvy.  
V PO2 SC 2.1 aktivitě 2.1.2 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a 
technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy stanovila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2790 ze dne 15. 11. 2016 odboru rozvoje a financování 
dopravy (RFD) úkol předložit žádost o podporu na projekt „Snížení energetické náročnosti 
Strahovského a Zlíchovského tunelu“ (zpracovatelem tisku je Technická správa komunikací 
hl. města Prahy). Termín pro splnění tohoto úkolu byl Radou stanoven na 30. 12. 2016, což je 
datum ukončení příjmu žádostí v příslušné 14. výzvě. Předpokládaná výše alokace tohoto 
projektu není dostatečná pro naplnění alokace 14. výzvy (300 mil. Kč), proto odbor FON po 
konzultacích s odborem evidence, správy a využití majetku (SVM) rozhodl o vypsání další 
výzvy v rámci této aktivity, a to mimo schválený harmonogram.  
V PO2 SC 2.1 aktivitě 2.1.3 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky 
náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na 
budovy v pasivním energetickém standardu) stanovila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 2573 ze dne 18. 10. 2016 odboru projektového řízení (PRI) úkol zajistit 
předložení žádostí o podporu do 12. výzvy k předkládání žádostí o podporu, přičemž pro tento 
úkol byl stanoven termín 28. 2. 2017, což je datum ukončení příjmu žádostí v příslušné výzvě. 
Dále byl odboru PRI stanoven úkol s termínem do 31. 12. 2016, a to předložit odboru FON 
informaci o stavu připravovaných projektů a předpokládaných termínech jejich podání v 
rámci 12. výzvy. V PO2 SC 2.2 aktivitě 2.2.1 Realizace záchytných parkovišť systému 
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P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových 
služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) došlo v rámci individuálních projektů ze 
strany ŘO k adresnému oslovení městských částí v rámci 15. výzvy a ke konzultacím 
s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, nicméně i přes reálnou společenskou potřebu 
a poptávku shledává ŘO tuto aktivitu v oblasti individuálních projektů za v současné době 
obtížně naplnitelnou. Městské částí a Technické správy komunikací hl. města Prahy byly 
opětovně osloveny s dotazem, zda mají připraveny projekty ve fázi pravomocného územního 
rozhodnutí.  
ŘO však již zvažuje možné úpravy operačního programu, přičemž jednou z možností je 
přesun prostředků do SC 2.1, kde dojde po revizi operačního programu k rozšíření 
oprávněných žadatelů v oblasti inteligentních budov o městské části, a kde je zároveň možné 
diskutovat o dalších možnostech například v oblasti úspor ve veřejné dopravě. 
ŘO dále zahájil přípravu zakázky na vytipování možných aktivit, které by mohly být v rámci 
prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory v budoucnu podporovány, a které 
nejsou součástí aktuálního znění operačního programu. 
V PO2 SC 2.2 aktivitě 2.2.1 Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) 
u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy 
jízdních kol B+R (bike & ride) stanovila v rámci integrovaných projektů Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 2573 ze dne 18. 10. 2016 odboru strategických investic (OSI) úkol 
předložit jednu nebo více žádostí o podporu do 16. výzvy k předkládání žádostí o podporu, 
přičemž pro tento úkol byl stanoven termín 31. 10. 2017, což je datum ukončení příjmu 
žádostí v příslušné výzvě. Dále byl odboru OSI stanoven úkol s termínem do 31. 12. 2016, a 
to předložit odboru FON informaci o stavu připravovaných projektů a předpokládaných 
termínech jejich podání v rámci 16. výzvy.  
V PO2 SC 2.2 aktivitě 2.2.2 Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy 
v uličním provozu stanovila v rámci integrovaných projektů Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 2722 ze dne 8. 11. 2016 Regionálnímu operátorovi Pražské integrované dopravy 
(ROPID) připravit a předložit žádost o podporu v rámci 16. výzvy k předkládání žádostí o 
podporu (zpracovateli tisku jsou ROPID a odbor RFD).  
 
 



Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR

The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.

Fund of Fund 
level

Financial 
Intermedi

ary

I. 
Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI 
Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) FoF SF MA

1
Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the 
ESI Fund programme.

FoF SF MA

1,1
Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument 
under the ESI Fund programme 

text (or selection of 
relevant  priority 

axes or measures)
Priority axis 1: Strengthening research, technological development and innovation (thematic objective 1) FoF SF MA

2 Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure selection ERDF - EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND FoF SF MA

3
Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 
1303/2013 supported by the financial instrument

selection Strengthening of research, technological development and innovation FoF SF MA

3,1
Amount of ESI Funds committed in funding agreements from the individual thematic objectives 
chosen in field 3 (optional)

number (amount in 
EUR)

0 EUR

FoF SF MA

4 other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument FoF SF MA

4,1
CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial 
instrument

selection  'YES' / 
'NO'

NO FoF SF MA

30 Date of completion of the ex ante  assessment
date (format: 

DD/MM/YYYY)
11.10.2016

FoF SF MA

31 Selection of bodies implementing financial instrument

31,1 Has selection or designation process  already been launched
selection  'YES' / 

'NO'
NO FoF SF

II. 
Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

FoF SF MA

5 Name of the financial instrument text Official name of the financial instrument according to Article 4(4) of the CIR 821/2014. FoF FoF/SF SF MA

6 Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and town) text
The place of business of the financial instrument may differ from the official address of the financial intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are 
located in Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member State.

FoF FoF/SF SF MA

7 Implementation arrangements selection FoF SF MA

7,1
Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission 
referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund 
programme contributions

selection  'YES' / 
'NO'

YES' is to be chosen if the financial instrument is implemented through an EU level instrument, e.g. the SME Initiative FoF SF

7.1.1 Name of the Union-level financial instrument selection
If 'YES' was selected, under 7.1 the  options 'SME Initiative' and 'other'. If option 'other' is selected the text field becomes available to provide the name of the 
financial instrument set up at the Union level to which the programme contributes. 

FoF SF

7,2

Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by 
or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported 
from ESI Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) of Regulation 
(EU) No 1303/2013

selection

Selection of one option:
(a) investment in the capital of existing or newly created legal entities, 
(b) entrustment of implementation or
(c) undertaking implementation directly

FoF SF MA

8 Type of the financial instrument FoF FoF/SF SF MA

8,1
Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-
shelf instruments"

selection

Selection of only 1 option allowed. The information offered by the system should be either "tailor-made instrument" or "off-the-shelf- instrument". If "off-the-
shelf" is chosen the following list should appear:
(1) Risk sharing loan
(2) Capped guarantee
(3) Renovation loan
(4) Co-investment facility
(5) Urban development fund

FoF/SF SF

8,2 Financial instruments organised through fund of funds or without a fund of funds selection
Selection of one option:
(a) implementation through fund of funds or
(b) without fund of funds

FoF SF

9
Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

selection

Selection of at least one from the following list:
- loans (with the exception of micro-loans)
- micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final 
- guarantees
- equity 
- quasi-equity
- other financial products
- other support combined with a financial instrument

FoF/SF SF MA L G E O

9,1 Description of the other financial product text Field 9.1 becomes active only if option 'other financial product' is selected in field  9) FoF/SF SF O

9,2
Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee 
fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

text
This field is only to be used if financial instruments are combined with other forms of support in a single operation.
(the field becomes active only if option 'other support combined within a financial instrument' is selected in line 9)
By "grant" we refer to technical support as it is the only grant, which can be part of the financial instrument operation and can be reported here. 

FoF/SF SF MA O

This field becomes available if b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the 
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:
(a) fiduciary account;
(b) separate block of finance;
(c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line with the Guidance on implementation options).  
[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018.  A text box will become available under option (c) where MA will explain the 'other 
entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies)). FoF/SF SF

Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account 
opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or 

       

10 selection FoF

No.

Products provided to final recipientsImplementation Options
through Fund of Funds Financial 

Intermedi
ary

MA 
directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
information/data

Information required for each financial instrument
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The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.

Fund of Fund 
level

Financial 
Intermedi

ary

No.

Products provided to final recipientsImplementation Options
through Fund of Funds Financial 

Intermedi
ary

MA 
directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
information/data

Information required for each financial instrument

[Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing financial instruments can implement them either through a fund of funds or 
by acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the implementation of FIs to financial intermediaries(s). The CPR does not define the 
modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it 
under option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk 
of defaults at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources can be traceable down to the level of final recipients. The 
financial intermediary thus deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for concrete investments in final recipients.]

III.

Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 
38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries 
referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 
No 1303/2013)

FoF FoF/SF SF

11 Body implementing the financial instrument FoF FoF/SF SF

11,1

Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) 
existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body 
entrusted with the implementation task or (c) managing authority undertaking implementation 
task directly (for loans or guarantees only)

selection

Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided, from which the selection should be made. 
(a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested in
(b1) European Investment Bank
(b2) European Investment Fund
(b3) International Financial Institutions are financial institutions established under international law, such as the EBRD or the Council of Europe Development 
Bank.
(b4) Financial institutions aiming at the achievement of public interest under the control of public authority, usually referred to as promotional banks 
established at national or regional level
(b5) Body governed by public or private law are financial institutions like banks, savings unions, venture capital fund managers or non-financial institutions 
implementing financial instruments such as associations or non-profit organisations
 (c) body undertaking implementation task directly (managing authority or intermediate body). 
In order to keep the instructions readable managing authority should be understood as  managing authority or intermediate body designated/entrusted by a 
managing authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.

FoF FoF/SF SF MA

11.1.1 Name of the body implementing the financial instrument text Official name of the body implementing the financial instrument FoF FoF/SF SF MA

11.1.2
Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the 
financial instrument

text Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument FoF FoF/SF SF MA

12
Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public 
contract; other procedure

selection

Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801%29&amp%3Bfrom=EN 
(a) selection in accordance with the provisions of the public procurement directive 
(b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions
(c) "in-house award"
(d) interadministrative cooperation
(e) others 

FoF FoF/SF SF MA

12,1 Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument text
Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument. The field becomes active if the option 'other procedure' is 
selected in field 12.

FoF FoF/SF SF MA

13 Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
date (format: 

DD/MM/YYYY)
Date of signature of funding agreement between a managing authority and the body implementing the financial instrument (incl. Fund of Funds) as well 
between the bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries .

FoF FoF/SF SF

IV. 
Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) 
of Regulation (EU) No 1303/2013)

FoF FoF/SF SF

14 Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
number (amount in 

EUR)

Total amount of programme contributions committed in the funding agreement signed between a managing authority and a fund of funds or a managing 
authority and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary. Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-
financing) committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other resources (other than programme contributions, e.g. commercial 
bank resources or additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or resources committed from other  programmes should 
not be reported in this field. 

FoF FoF/SF SF

14,1 out of which ESI Funds contributions (in EUR)

number (amount in 
EUR)

(to be calculated by 
the system)

Total amount of ESI Fund contributions committed in the funding agreement. This amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided 
from ESI Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).  

FoF FoF/SF SF

14.1.1 out of which ERDF (in EUR) (optional)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ERDF committed to the financial instrument FoF FoF/SF SF

14.1.2 out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
number (amount in 

EUR)
Total amount of Cohesion Fund committed to the financial instrument FoF FoF/SF SF

14.1.3 out of which ESF (in EUR) (optional)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ESF committed to the financial instrument FoF FoF/SF SF

14.1.4 out of which EAFRD (in EUR) (optional)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EAFRD committed to the financial instrument FoF FoF/SF SF

14.1.5 out of which EMFF (in EUR) (optional)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EMFF committed to the financial instrument FoF FoF/SF SF

15 Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)

number (amount in 
EUR) (should be 
calculated by the 

system)

Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and 15.2 and should be calculated by the system. The amount relates to the total 
amount of programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) paid to the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from 
MA to SF in line with the legal agreements.

FoF FoF/SF SF

15,1 out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)

number (amount in 
EUR) (should be 
calculated by the 

system)

Total amount of ESI Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5 and should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF 
resources (=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources). 

FoF FoF/SF SF

15.1.1 out of which ERDF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ERDF paid to the financial instrument FoF FoF/SF SF

15.1.2 out of which Cohesion Fund (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument FoF FoF/SF SF

15.1.3 out of which ESF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ESF paid to the financial instrument FoF FoF/SF SF

              
            

opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or 
separate block of finance within a financial institution
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The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.

Fund of Fund 
level

Financial 
Intermedi

ary

No.

Products provided to final recipientsImplementation Options
through Fund of Funds Financial 

Intermedi
ary

MA 
directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
information/data

Information required for each financial instrument

15.1.4 out of which EAFRD (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EAFRD paid to the financial instrument FoF FoF/SF SF

15.1.5 out of which EMFF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EMFF paid to the financial instrument FoF FoF/SF SF

15,2 out of which total amount of national co-financing (in EUR)

number (amount in 
EUR) (should be 
calculated by the 

system)

Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2. This is part of the amount calculated by the system in field 15 which 
constitutes national co-financing (=national public funding + national private funding).

FoF FoF/SF SF

15.2.1 out of which total amount of national public funding (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is part of the amount calculated by the system in field 15.2. FoF FoF/SF SF

15.2.2 out of which total amount of national private funding (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is part of the amount calculated by the system in field 15.2. FoF FoF/SF SF

16
Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth 
Employment Initiative (YEI) (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR) FoF FoF/SF SF

17 Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
number (amount in 

EUR)

The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument (including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date; 
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the 
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must  equal the sum of fields 17.1 and 17.2; 
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to 
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the sum of fields 17.1 and 17.2

FoF FoF/SF SF

17,1 out of which base remuneration (in EUR)
number (amount in 

EUR)

1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the 
thresholds of Article 13 CDR  do not apply, this is the share of the MCF effectively paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, 
i.e. the difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in field 17.2. Since  performance-based remuneration is obligatory and 
the base remuneration is not, this difference may equal 0;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to 
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of  base MCF calculated in accordance with Article  13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata 
temporis until the cut-off date.

FoF FoF/SF SF

17,2 out of which performance-based remuneration (in EUR)
number (amount in 

EUR)

1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the 
thresholds of Article 13 CDR  do not apply, this is the share of the MCF effectively paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since 
performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, in a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to 
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF calculated in accordance with Article  13(1)(b) and 13(2)(b) as 
applicable, pro rata temporis until the cut-off date.

FoF FoF/SF SF

18
Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant only for final report) (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
Only applicable for equity and micro-finance instruments.

FoF/SF SF

19
Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in 
EUR)

FoF/SF SF

20
Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to 
Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final 
report only) (in EUR)
Only applicable for equity instruments

FoF/SF SF

21
Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) 
(in EUR)
Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant to the above cited Article.

FoF FoF/SF SF

V.

Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or 
committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final 
recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Section V has to be repeated accordingly for each financial product FoF/SF SF MA L G E O

22 Name of each financial product offered by the financial instrument text 
Name of equity/ loan/guarantee or other  product supported with  programme resources and offered by the financial intermediary to final recipients. The 
name of equity/loan/guarantee or other products should not be confused with the name of the financial intermediary. 

FoF/SF SF MA L G E O

22,1 Type of financial product offered by the financial instrument Selection

(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument 

If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for different 
types of loan product (for example: loans for SMEs and microloans), we suggest to group them together in one field 22.1 a). 
Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a funding agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for 
microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only once: together for loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body 
implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be 
repeated as many times as many funding agreements for different types of loan products have been signed. 

Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity. 

FoF/SF SF MA L G E O
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The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.

Fund of Fund 
level

Financial 
Intermedi

ary

No.

Products provided to final recipientsImplementation Options
through Fund of Funds Financial 

Intermedi
ary

MA 
directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
information/data

Information required for each financial instrument

24
Total amount of programme contributions committed in loans, guarantee, equity, quasi-equity 
or other financial product contracts with final recipients (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Total amount of programme contributions  committed in signed contracts for loans with final recipients should be reported here. 
Programme contributions blocked (committed) in guarantee contracts signed, irrespective whether the loan was disbursed or not to final recipient should be 
reported here.   
Total amount of commitment in (quasi-) equity participation in enterprises should be reported here, irrespective if the participation has been paid to the final 
recipient. 
Total amount of programme contributions committed in signed contracts for other support combined within the financial instrument. [If OP supported  interest 
rate subsidy, guarantee fee subsidy or technical support this is to be presented under other support combined within the financial instrument.]
Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g. commercial bank resources or additional public contributions) which do 
not constitute part of the programme, those resources should not be reported here.
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there is a significant time gap between commitment and 
payment of the full amount to final recipients.

FoF/SF SF MA L G E O

24,1 out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
number (amount in 

EUR)
This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is provided from the ESI Funds. FoF/SF SF MA L G E O

25
Total amount of programme contributions paid to final recipients through loans, micro-loans, 
equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final 
recipients, by product (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Total amount of programme contributions should be the sum of  25.1, 25.2 and 25.3. To be calculated by the system.  Only amounts of the programme 
resources should be reported. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional contributions) which contribute to this product but do 
not constitute part of the programme should not be reported here. 
This row refers to the  programme resources effectively disbursed, means paid into the account of the final recipients.
For guarantees the amounts to be reported in row 25 correspond to the part of the programme contributions blocked (committed) in guarantee contracts 
signed, but only for loans which were disbursed to final recipients; irrespective whether the guarantee was called or not. 
In case of portfolio guarantees the amount should be a portion of guarantee committed for loans paid to final recipients in line with the multiplier ratio in line 
with Article 8 of CDR.
For other products the amounts of programme contributions that has been paid out for the benefit of the final recipient has to be reported here. 
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered  programme contributions. 
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients shall not be reported under 25. 

FoF/SF SF MA L G E O

25,1 out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
number (should be 
calculated by the 

system)

Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 - 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This 
field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which was provided from the ESIF.

FoF/SF SF MA L G E O

25.1.1 out of which ERDF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ERDF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25.1.2 out of which Cohesion Fund (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of CF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25.1.3 out of which ESF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of ESF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25.1.4 out of which EAFRD (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EAFRD paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25.1.5 out of which EMFF (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Total amount of EMFF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25,2 out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
number (amount in 

EUR)
The amount which constitutes the national public co-financing paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

25,3 out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
number (amount in 

EUR)
The amount which constitutes the national private co-financing paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients. FoF/SF SF MA L G E O

26
Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed 
(EUR)

number (amount in 
EUR)

Total value of loans which were guaranteed with the programme resources and were actually disbursed to final recipients (paid into accounts of final 
recipients).
This number can be used as nominator for the calculation of the leverage and multiplier effect of guarantee instruments.

FoF/SF SF MA G

26,1 Total value of new debt finance created by  the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) (b)
number (amount in 

EUR)
Total value of new debt finance created in accordance with Article 37 (4) for eligible SME by the SME Initiative (CPR Art. 39)
(Field should only be available if 7.1 was chosen with yes)

FoF/SF G O

27
Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with 
final recipients, by product

number

Number of loan contracts signed with final recipients, including those for which no disbursement took place;
Number of guarantee contracts signed independent if the loan was disbursed; 
Number of equity and quasi-equity participations commitments signed including the equity participations which have not yet been paid; 
Number of contracts signed for other support combined within the financial instrument signed including those not yet paid out. 
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there is a significant time gap between commitment and 
first payment to final recipients

FoF/SF SF MA L G E O

28
Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in 
final recipients, by product

number

Number of loans paid into the account of the final recipients.  
Number of guarantees provided to final recipients where amounts have been blocked in the guarantee fund for loans disbursed.
Number of equity or quasi-equity investments paid into the account of the final recipient.
Number of other support combined within the financial instrument provided, where payments have been made for the benefit of the final recipient
The numbers above should not include loan/guarantee/equity or quasi-equity/or other financial products provided from resources returned.

FoF/SF SF MA L G E O

29 Number of final recipients supported by the financial product number This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4. FoF/SF SF MA L G E O

29,1 out of which large enterprises number

The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made 
investment until the end of the reporting period. Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, 
by "large enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 
million. 

FoF/SF SF MA L G E O

29,2 out of which SMEs number

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the 
latter effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1 of the 
Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less 
than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. 
According to the definition above this includes the microenterprises reported in 29.2.1

FoF/SF SF MA L G E O
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The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.
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directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
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Information required for each financial instrument

29.2.1 out of which microenterprises number

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which latter effectively made 
investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Definition of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission 
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet 
total does not exceed EUR 2 million.  The number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.

FoF/SF SF MA L G E O

29,3 out of which individuals number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter effectively 
made investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Natural persons meaning those not covered by the definition of enterprise in the 
Commission Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not covered by the definition of legal person in the national 
legislation. 

FoF/SF SF MA L G E O

29,4 out of which other type of final recipients supported number Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product. FoF/SF SF MA L G E O

29.4.1 description of other type of final recipients supported text Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit organisations, .... FoF/SF SF MA L G E O

VI.
The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of 
funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

32
Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting 
year

selection Selection of either 'yes' or 'no' FoF FoF/SF SF MA

32,1
If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the 
winding-up

date (format: 
DD/MM/YYYY)

If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is 
selected in field 32.

FoF FoF/SF SF MA

33
Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called 
due to the loan default

number
Total number of disbursed loans defaulted  In case of loans, the number includes also loans that have been only partly paid back. 
Total number of guarantees  called due to the loan default.

FoF/SF SF MA L G

34
Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees 
provided and called due to loan default (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Total amount of the programme contributions in disbursed loans defaulted incl. the amount written off of partially repaid loans. 
Total amount committed for guarantees called due to loan default.

FoF/SF SF MA L G

VII.

Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in 
Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 
46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

35
Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in 
EUR)

number (amount in 
EUR)

The amount from interest and other gains generated through treasury operations by fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the 
CPR. FoF FoF/SF SF

36
Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of 
the reporting year (in EUR)

number (amount in 
EUR)

This should be a sum of 36.1 and 36.2. The amount constitutes the total amount repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by 
the end of the reporting year.

FoF/SF SF MA

36,1 out of which capital repayments (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Capital repayments attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year.
Capital repayments attributable to support from ESI Funds should also include recoveries after default.

FoF/SF SF MA L G E O

36,2 out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
number (amount in 

EUR)
Gains, other earnings and yields attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year. FoF/SF SF MA L G E O

37
Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are 
attributable to ESI Funds

number (amount in 
EUR)

The amount represents the total amount of resources reused, including the amounts reused for the purpose of the further capital investments, amounts of 
resources paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44. 

FoF FoF/SF SF MA L G E O

37,1
out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under 
the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI 
Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Amounts of resources paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart 
resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient.

FoF FoF/SF SF L G E O

37,2
out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment 
of management fees of the financial instrument (in EUR)

number (amount in 
EUR)

Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument FoF FoF/SF SF L G E O

40 Value of investments and participations in equity (in EUR)
number (amount in 

EUR)

The value of equity investment made with ESIF resources at the end of the reporting year. The book value of the participation according to the applicable 
accounting rules should be used. Example of calculation: Book value = nominal value of investments +/– fair-value movement  – impairments of assets.
Changes in terms of value can be calculated in comparison to amounts reported in previous years and additional investments in final recipients
The value of equity investment changes over time. This change of value should be reflected in the accounting of the equity fund and the reporting depending on 
the accounting method. 
Impairment accounting: Book value = nominal value of investments – impairments of assets
Fair value accounting: Book value = nominal value of investments +/– fair-value movement

FoF/SF SF E

VIII.
Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

Reporting on section VIII is obligatory for reports to be submitted in the years 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this 
information is optional. (39.3 is optional in all reports)

38 Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR) The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient.
Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All amounts outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported

38,1
Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement 
with the body implementing the financial instrument (in EUR)

number (amount in 
EUR)

The amount which constitutes other public and private contributions committed in the funding agreement signed between the managing authority and the 
fund of funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a financial intermediary, excluding ESI Funds contributions.

FoF FoF/SF SF

38,2
Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in 
EUR)

number (amount in 
EUR)

This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The amount should be calculated by the system. The amounts of other contributions are the amounts of 
programme and non-programmes resources paid to financial instrument.

FoF FoF/SF SF

38.2.1 out of which public contributions (EUR)
number (amount in 

EUR)
The amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds paid to the financial instrument. FoF FoF/SF SF

38.2.2 out of which private contributions (EUR)
number (amount in 

EUR)
The amount which constitutes the other private contributions outside ESI Funds paid to the financial instrument. FoF FoF/SF SF

38,3
Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final 
recipients (in EUR)

number (amount in 
EUR)

This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be calculated by the system. The amounts of other contributions are the amounts 
invested directly in final recipients.
[Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee instruments the amounts reported in field 38.3 and its subfields should be zero. Total 
value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed is already reported in field 26 and should not be reported here.]

FoF/SF SF MA L G E O
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38.3.1 out of which public contributions (EUR)
number (amount in 

EUR)

The amount which constitutes amount of other public contributions outside ESI Funds at the level of final recipients
- These amounts should include national public co-financing of the operational programme invested directly into final recipients for loans and equity only,
- Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund loans and equity, which were invested directly into final recipients, such as co-
investment or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients.
Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible final 
recipients should report also financing provided outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-programme 
financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the 
intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients. ]

FoF/SF SF MA L E O

38.3.2 out of which private contributions (EUR)
number (amount in 

EUR)

The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI Funds at the level of final recipients
- These amounts should include private co-financing of the operational programme invested directly into final recipients for loans and equity only,
- Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund loans and equity, which were invested directly into final recipients, such as co-
investment or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients.
Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible final 
recipients should report also financing provided outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-programme 
financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the 
intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients. ]

FoF/SF SF MA L E O

39 Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39,1
Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment, by reference to 
the funding agreement, by product

number
The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the amounts in the funding agreements. 
Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by the amount of the ESIF contribution'. The method of calculating leverage will 
be described in detail in the Guidance Note on reporting and leverage.

FoF/SF SF L G E

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme resources mobilised by ESI Funds at the level of final recipients divided by the ESIF 
paid to final recipients). The following formulae are used to calculate achieved leverage for different products and taking into account respective 
implementation options.
NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see below) will be applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the 
cut-off date of 31/12/2017) onwards. 
[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved leverage 
are applied at the fund level (see formulae at the end of the table)].

FoF/SF SF MA L G E

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if guarantee in 22.1, then

FoF/SF G

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if loan in 22.1, then

FoF/SF L

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if equity in 22.1, then

FoF/SF E

If in the single layer structure with financial intermediary (SF), if guarantee in 22.1, then

SF G

If in the single layer structure with financial intermediary (SF), if loan in 22.1, then

SF L

If in the single layer structure with financial intermediary (SF), if equity in 22.1, then

SF E

If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c)), if loan in 22.1, then

MA L

If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c)), if guarantee in 22.1, then

MA G

39,3
Investment mobilised through investments made by ESIF financial instruments for 
loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (optional)

number (amount in 
EUR)

The Financial Regulation provides a definition of leverage of the financial instrument which does not capture  the total amount of investment mobilised 
through ESIF financial instruments but rather the financing provided. In order to report on the wider impact of financial instrument it would be useful to have 
additional information to capture the overall impact of the investment. The total size of the project supported by the ESIF financial instrument should be 
reported in this field.
The total amount of the project, in addition to the financing provided by the financial instrument, may include own contributions of the project promoter or 
other means of financing raised outside the financial instrument. The amount may also include other support, for example, national grant or a grant from ESI 
Funds. 

FoF/SF SF MA L G E

IX. 
Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Reporting on section IX is obligatory for reports to be submitted in the years 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this 
information is optional

41 Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes text Common and programme specific output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes FoF/SF SF MA

39,2
Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity 
investment, by product 

number

Achieved leverage guarantee =
26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed

25.1G

Achieved leverage 

guarantee
=

26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed

(25.1G + ((25G/15FoF)*17FOF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25G/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)))

Achieved leverage loan =
(25.1L + 38.3L)

(25.1L + ((25L/15FoF)*17FOF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25L/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)))

Achieved leverage equity =
(25.1E + 38.3E)

(25.1E + ((25E/15FoF)*17FOF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25E/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)))

Achieved leverage guarantee =
26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed

(25.1G + ((25G/15SF)*17SF*(14.1SF/14SF)))

Achieved leverage loan = (25.1L + 38.3L)
(25.1L + ((25L/15SF)*17SF *(14.1SF/14SF)))

Achieved leverage equity = (25.1E + 38.3E)
(25.1E + ((25E/15SF)*17SF *(14.1SF/14SF)))

Achieved leverage loan = (25.1L + 38.3L)
25.1L
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The report on implementation of financial instruments  shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.

Fund of Fund 
level

Financial 
Intermedi

ary

No.

Products provided to final recipientsImplementation Options
through Fund of Funds Financial 

Intermedi
ary

MA 
directly

Loan Guarantee Equity OtherInstructions
Required format 
information/data

Information required for each financial instrument

41,1 Target value of the output indicator number

Target value of the output indicator should be based on the target value of the output indicator defined in the Funding Agreement. 
For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and 
programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row "Cumulative value - selected operations [forecast provided by 
beneficiaries]"

FoF/SF SF MA

41,2 Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator number

Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator. 
The total value of the indicator should be provided also in case the value is achieved in combination with other form of support in two separate operations. 
For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and 
programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row "Cumulative value - fully implemented operations [actual achievement]" 

FoF/SF SF MA

For leverage (both expected and achieved) SFC2014 has been programmed at fund level. Changes in SFC2014 for the reporting at the product level can only be 
made for 2018.
Therefore for the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved 
leverage are applied at the fund level and are calculated as follows:
In the fund of funds structure (FoF/SF)

FoF/SF L G E

If in the single layer structure with financial intermediary (SF)

SF L G E

If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c))

MA L G

Achieved leverage (automatic calculation in 2017 reporting exercise) number

Achieved leverage

(Total fund)

=
(25.1G + ((25G/15FoF)*17FoF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25G/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)) + 

+ 25.1E + ((25E/15FoF)*17FOF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25E/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)) + 

+ 25.1L + ((25L/15FoF)*17FOF*(14.1FoF/14FoF)) + ((25L/15FOF/SF)*17FOF/SF*(14.1FOF/SF/14FoF/SF)))

(26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed + 25.1E + 25.1L + 38.3)

(26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed + 25.1E + 25.1L + 38.3)
(25.1G + ((25G/15SF)*17SF*(14.1SF/14SF)) + 

+ 25.1E + ((25E/15SF)*17SF *(14.1SF/14SF)) + 

+ 25.1L + ((25L/15SF)*17SF *(14.1SF/14SF)))

Achieved leverage 

(Total fund)

=

Achieved leverage 

(Total fund)
=

(26Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed + 25.1L + 38.3)

(25.1G + 25.1L)
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Příloha kapitoly 12.1 Výroční zprávy OP PPR za rok 2016 
 
V dalším textu uvádíme specifická doporučení relevantní pro jednotlivé specifické cíle: 
Prioritní osa 1 (specifické cíle ERDF 1.1 a 1.2): 

• Pro naplnění finančních i věcných milníků OP PPR v PO 1 iniciovat motivační 
mechanismy ve směru k institucím místní samosprávy, které mají být aktivními 
činiteli v inovačních aktivitách OP PPR – formou informačně-komunikačních a 
osvětových aktivit a politickou podporou (např. prostřednictvím existujícího týmu 
SMART CITIES řízeného primátorkou Hlavního města Prahy). 

• Konkretizovat věcné zaměření výzvy ve specifickém cíli 1.1 (více specifikovat 
tematické oblasti výzvy) a s dostatečným předstihem komunikovat, resp. 
zprostředkovat informace o konkrétních inovačních potřebách mezi institucemi 
veřejné správy a výzkumnými organizacemi. 

• Pro zvýšení absorpční kapacity v aktivitě specifického cíle 1.1 „podpora aktivit 
vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a 
komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“)“ je 
bezpodmínečně nutné zrušit pravidlo omezující žadatele předkládat pouze jednu 
žádost o podporu. 

• Prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy stanovit přesný harmonogram 
zpracování projektů Odboru správy a evidence majetku MHMP do výzev č. 9 a 11, 
které jsou podmínkou naplnění finančních i věcných milníků prioritní osy; zpracovat 
plán konzultací žádostí tohoto odboru a sledovat veškerá dílčí rizika, která mohou 
snížit absorpci těchto výzev (např. nesprávným nastavením podmínek pro udělování 
voucherů). 

 
Prioritní osa 2 (specifické cíle ERDF 2.1 a 2.2) 

• Posílit funkčnost systému podpory žadatelů zprostředkováním konzultací technických 
aspektů ve vybraných oblastech (energetické úspory, doprava). Žadatelé mají zájem o 
dostupný autoritativní výklad technických podmínek a doporučení pro přípravu 
technických aspektů zvažovaných projektů. Lze doporučit opětovné informování 
žadatelů o stávajících možnostech a kapacitách řídícím orgánem kontrahovaných 
externích technických expertů (s ověřením, že informace byla žadateli vzata na 
vědomí).  

• Pokračovat v programu dalšího vzdělávání programových a projektových manažerů 
PO 2, aby byla dále posílena jejich kapacita orientovat se v odborných otázkách věcně 
souvisejících s předměty podpory PO 2 a být adekvátním partnerem odborníkům 
z žadatelských organizací. 

• Pro zvýšení absorpční kapacity v oblasti energetických úspor v městských objektech – 
realizace pilotních projektů (inteligentní budovy) lze doporučit uspořádání odborného 
semináře s prezentacemi příkladů dobré praxe – úspěšných projektů ze soukromého 
sektoru. Investoři z organizací veřejné správy, kde zatím zkušenosti s těmito typy 
aktivit nejsou velké, tak mohou získat motivaci k přípravě vlastních projektů. 

• V případě, že nebude dostatek projektů naplňujících věcný milník 500 nových 
parkovacích míst P+R, postupovat podle dvou možných scénářů: 



o Scénář A: Realizací zvýšeného počtu projektů (o vyšším finančním objemu) 
v oblasti Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním 
provozu (budoucí výzva č. 16) – tedy využít vyčleněné prostředky v rámci 
specifického cíle 2.2 „Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy“ 
na jiné aktivity. Tato možnost vyžaduje koncepční řešení na celopražské 
úrovni (relevantní koncepční dokument bude dle dohody zainteresovaných 
stran připraven do podzimu) a zároveň značnou akceleraci projektové přípravy 
relevantních investic. Vzhledem k tomu, že by tato změna znamenala využití 
celé alokace výzvy č. 16 (600 mil Kč) na podporu preferenčních os 
v povrchové veřejné dopravě (tedy nad rámec již dojednané částky na 200 mil. 
Kč), by tak vyčerpání celkově přidělených prostředků bylo spíše nejisté.  

o Scénář B: Druhou, zřejmě vhodnější možností je realokace prostředků z SC 2.2 
na SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech, neboť oblast 
energetických úspor (jak obecně na budovách – inteligentní budovy v majetku 
HMP, tak na zařízeních DP, např. eskalátory modernizace vzduchotechniky, 
modernizace osvětlení.) se zdá mít poměrně výrazný potenciál volné absorpční 
kapacity, kterou by při zintenzivnění projektové přípravy mělo být možné 
využít. 

 

Doporučujeme ŘO, aby stanovil termín návrhu realokace, resp. revizi věcného milníku 
PO 2 2018 (500 parkovacích míst P+R, případně energeticky vztažné plochy 
zrenovovaných budov 7470 m2). Vzhledem ke stále probíhajícím analýzám a 
pokračujících krocích investora P+R Černý Most k zajištění přípravy projektu 
k realizaci do roku 2018 doporučujeme stanovit přibližný termín 31. prosince 2016 
jakožto termín pro rozhodnutí ŘO o návrhu revize ve výše uvedeném směru.  

Pokud k tomuto termínu nebude zřejmé, že dostatečné množství projektů P+R  (s 
kombinovanou kapacitou alespoň 500 nových parkovacích míst) má k dispozici 
územní rozhodnutí, ŘO by měl iniciovat kroky k revizi PO 2, respektive OP PPR. 

• Zintenzivnit přípravu (identifikaci) vhodných záměrů v rámci věcných odborů MHMP 
– např. identifikace budov v majetku HMP k realizaci energetických úspor. Šest již 
identifikovaných školských objektů v optimálním případě může naplnit alokaci 
vyhlášené výzvy, ale s ohledem na obecně velkou náročnost projektů daných 
podmínkami OP PPR (pilotní projekty, smart opatření) je nutné co nejdříve finalizovat 
identifikaci konkrétních záměrů a zahájit jejich projektovou přípravu. Termín 
ukončení příjmu žádostí pro výzvu č. 12, 28. února 2017, je v tomto kontextu poměrně 
krátký, lze podpořit již ŘO zvažované prodloužení stávající výzvy. 

• Posílit systematickou informovanost na úrovni pracovníků řešících přípravu 
konkrétních investic (referentů). Bylo by potřeba informovat je o typech staveb 
vhodných pro podporu z OP PPR, časových lhůtách výzev a nutných termínech 
dokončení podpořených projektů, a požadavků na organizaci přípravy staveb tak, aby 
stavba splnila podmínky čerpání. V současnosti se stavby připravují s ohledem na 
program vedení města, což ale ne vždy nutně znamená s ohledem na aktuální možnosti 
financování. Lze souhlasit s již realizovanými změnami v projektovém řízení na straně 
hlavních žadatelských organizací zřizovaných HMP (DP, ROPID, TSK): 

o V každé organizaci (DP, ROPID, TSK) zřízen manažer pro řízení EU fondů 
(se zajištěnou zastupitelností). 



o Probíhají soutěže na externí firmy k přípravě projektových žádostí, první 
žádosti o podporu budou předkládány během září – října 2016. 

o Budou ustaveny kontrolní komise (zástupci organizace a MHMP), které budou 
kontrolovat, jaké žádosti o podporu se připravují a podávají. 

• Podmínky výzvy č. 13 (úspory energie v městské veřejné dopravě) rozlišují mezi 
objekty administrativními a provozními (na administrativních objektech DP, které 
nicméně také zabezpečují provoz veřejné dopravy, nelze realizovat úsporná opatření s 
podporou OP PPR), což je z hlediska konečného účelu podpory (energetické úspory, 
snížení uhlíkové stopy) sporné. Lze doporučit zvážení odstranění tohoto rozdělení 
objektů, které v mnoha případech nemusí být vůbec jednoznačné. 

 
Prioritní osa 3 (specifické cíle ERDF 3.1 a 3.2, specifický cíl ESF 3.3) 

• Zvýšit finanční limit celkových způsobilých výdajů na řízení projektu nad 7 % výš, 
což je významné zvláště u projektů s malým finančním rozpočtem. Tento limit je totiž 
jednou z bariér účasti v programu. Tento problém byl indikován i v případě žadatelů a 
příjemců prioritní osy 4, a to včetně projektů ESF ve vztahu k limitované výši 
nepřímých nákladů. 

• Pro specifický cíl 3.1 podporující investice (ERDF) je naprosto eminentní zintenzivnit 
spolupráci s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP a relevantními 
příspěvkovými organizacemi a motivovat je k přípravě investičních projektů sociální 
infrastruktury (např. azylový dům) řešící potřeby v souladu se Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2013-2015 a následným zapojením do 
krajské sítě organizací sociální péče. 

• V dalších výzvách ERDF podporujících sociální podnikání (specifický cíl 3.2) je 
doporučeno nevyžadovat studii proveditelnosti a zjednodušit CBA. Prověřit a 
maximálně redukovat i povinnost předkládat další přílohy, např. stanovisko 
k posouzení vlivů na životní prostředí, které vydává odbor životního prostředí MHMP. 

• Systémově řešit možnou změnu pravidel způsobilosti výdajů OP PPR v režimu 
vykazování nepřímých nákladů u ESF projektů, ve vztahu k limitované výši 
nepřímých nákladů.  

• Zjednodušit prokazování a prezenční požadavky na osoby ohrožené inkluzí ve 
výzvách specifického cíle 3.3 (ESF).  

 
Prioritní osa 4 (specifický cíl ERDF 4.1 a specifické cíle ESF 4.2 a 4.3) 

• Pečlivě připravovat texty výzev s relevantní úpravou ve vymezení oprávněných 
subjektů a s takovým věcným zaměřením, které odpovídá aktuálním potřebám 
příjemců a je v souladu se schváleným programovým dokumentem OP PPR. 

• Věcné zaměření výzev konzultovat v dostatečném předstihu před svoláním Plánovací 
komise jak s odborníky z Odboru školství a mládeže MHMP, tak i se zkušenými 
žadateli s cílem zachytit včas nevhodné parametry výzvy. 

• Poskytnout školám a městským částem včasné avízo o připravovaných výzvách 
včetně dostatečně dlouhého období na zpracování investiční projektové dokumentace. 
Obezřetně navyšovat alokace výzev v tomto a příštím roce, neboť školy potřebují více 
času na kompletní přípravu projektové dokumentace (průměrně 1,5 roku). 



• Zvážit rozšíření podporovaných aktivit a potenciálních žadatelů o školy speciální, pro 
děti se zvláštními vzdělávacími potřebami a základní umělecké školy. 

• Zavést ve výzvách ESF zjednodušené vykazování nákladů formou jednotkových 
nákladů („unit costs“). 

• Zintenzivnit a změnit formu adresné komunikace se školami, a to posílením přímého 
kontaktu s avízovanými informacemi o podpoře aktivit typických pro daný typ škol. 

 
Všechna obecná i specifická doporučení byla rozpracována do řady termínovaných úkolů. 
Většina z nich byla úspěšně provedena v r. 2016, některá z nich jsou realizována v průběhu r. 
2017. 
 


	V rámci PO 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT bylo schváleno k realizaci 47 projektů, z nichž skutečně realizovaných bylo 41, v celkovém objemu 99 874 tis. €.
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