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ze dne  20.6.2019 

ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů 38. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
s podporou a poskytnutím dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
celkové výši 10 433 315,22 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci II. bodu tohoto usnesení 
Termín: 24.6.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7388  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/3 ze dne 20. 6. 2019  
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 38. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 38. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854* Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ 
s.r.o. SPSJ s.r.o.            3 997 300,34 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000855* Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o.            3 989 844,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859* Sociální podnik Limpio SP, s.r.o. Limpio SP, s.r.o.            3 999 837,71 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160* Profesionalizace úklidových služeb sociálního 
podniku Etincelle úklidová s.r.o.            1 497 800,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159** Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze Ollies Franchise s.r.o.            3 987 345,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001176** Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s 
pražírnou v Praze Santini Café s.r.o.            3 554 700,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001298** ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze ARCHA VŮNÍ s.r.o.            3 467 221,21 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001314** Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o.            3 989 844,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319** Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, 
s.r.o. SIGYN INVEST s.r.o.            2 783 040,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325** Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o.            3 989 844,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327** Sociální podnik Resto Servis s.r.o. Resto Servis s.r.o.            4 000 000,00 Kč  

                                                                 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně a průběžně se také předkládají RHMP ke schválení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v této výzvě bylo 23. 1. 2019. 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332** Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. 
Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague 
s.r.o. 

           3 999 320,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001336** Autolakovna-Vito VITO-carservice s.r.o.            3 870 306,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života ERC (Evropské regionální 
vzdělávací centrum) z.s.            3 496 241,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335 Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s 
pražírnou v Praze Santini Café s.r.o.            3 554 700,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001344 Sociální podnik Institutu dalšího vzdělávání z.s. Institut dalšího vzdělávání 
z. s.            4 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345 ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze ARCHA VŮNÍ s.r.o.            3 382 374,22 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001346 StromyPraha - vznik nového sociálního podniku StromyPraha s.r.o.            3 945 521,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001347 Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť Charita Chráněné 
pracoviště            3 022 220,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001348 AQUA DOG s.r.o. - komplexní regenerační, 
rehabilitační psí centrum Aqua Dog, s.r.o. 

            
           3 498 040,00 Kč   

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350 Chráněné nudle Tradegoods s.r.o.            2 254 000,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352 PUNK COFFEE Jura & Scheuring, s.r.o.            3 999 910,00 Kč  

 *Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 
 **Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019. 
 

2) Projekty stažené žadatelem: 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 
(Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001314* Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

* Proces výběru projektů byl již u této žádosti schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019.  
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3) Projekty, které k 22. 5. 2019 úspěšně prošly věcným hodnocením:  
 
Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet bodů Požadovaná podpora 

1. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854* Vybudování pekárny jako 
sociálního podniku SPSJ s.r.o. SPSJ s.r.o. 67,25 3 997 300,34 Kč 

2. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859* Sociální podnik Limpio SP, 
s.r.o. Limpio SP, s.r.o. 75,25 3 999 837,71 Kč 

3. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160* Profesionalizace úklidových 
služeb sociálního podniku Etincelle úklidová s.r.o. 83,75 1 497 800,00 Kč 

4. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159** Sociální podnik - cukrárna a 
bistro Ollies v Praze Ollies Franchise s.r.o. 78,50 3 987 345,00 Kč 

5. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319** Úklidové služby sociálního 
podniku Sigyn Invest, s.r.o. SIGYN INVEST s.r.o. 82,50 2 783 040,00 Kč 

6. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325** Založení centra pohybových 
aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o. 78,75 3 989 844,00 Kč 

7. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327** Sociální podnik Resto Servis 
s.r.o. Resto Servis s.r.o. 87,25 4 000 000,00 Kč 

8. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332** Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague s.r.o. 

Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague s.r.o. 79,25 3 999 320,00 Kč 

9. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 Můj úspěch - sociální podnik 
pro (re)start života 

ERC (Evropské regionální 
vzdělávací centrum) z.s. 79,25 3 496 241,00 Kč  

10. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335 
Sociální podnik - Santini Café 
s.r.o. - kavárna s pražírnou v 
Praze 

Santini Café s.r.o. 83,00 3 554 700,00 Kč  

11. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345 ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální 
podnik v Praze ARCHA VŮNÍ s.r.o. 78,00 3 382 374,22 Kč  

U zbývajících projektů, předložených ke dni 23. 1. 2019 nebylo věcné hodnocení dosud ukončeno. 
 
*Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 
**Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019. 

 

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

Registrační číslo CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000855* 

Žadatel Fit Solutions s.r.o. 
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Název projektu Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik 

Požadovaná podpora 3 989 844,00 Kč 

Zdůvodnění 

Úplnost a forma žádosti 

K žádosti o podporu nebyla předložena příloha „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 
183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění).“  
Následující přílohy nebyly předloženy v požadované podobě: „Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) 
práva k majetku“ - doklad zástavního věřitele "Prohlášení ČSOB" nebyl převeden do elektronické podoby autorizovanou 
konverzí (dle Pravidel pro žadatele, verze 4.2, musí být analogové dokumenty převedeny do elektronické podoby 
autorizovanou konverzí), „Projektová dokumentace“ - z důvodu nepředložení přílohy "Územní souhlas, územní rozhodnutí a 
další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)" není možné posoudit, v jaké formě měla být 
projektová dokumentace předložena. 
Náprava výše uvedených nedostatků byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dne 11. 4. 2018 a 17. 5. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatky nebyly ve 
stanovených termínech napraveny (termín u první výzvy byl stanoven do 25. 4. 2018, termín u druhé výzvy byl do 31. 5. 
2018). 

       * Proces výběru projektů byl u této žádosti již schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 
 

5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001176* 
Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - 
kavárna s pražírnou v Praze 

Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001298* 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v 
Praze 

ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 467 221,21 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001336* Autolakovna - Vito VITO-carservice s.r.o. 3 870 306,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001344 
Sociální podnik Institutu dalšího 
vzdělávání z.s. 

Institut dalšího vzdělávání z. s. 4 000 000,00 Kč 

* Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019. 
 

6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 38. výzvy OP PPR. 
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7) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 39/15 ze dne 6. září 2018:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854 
Vybudování pekárny jako sociálního 
podniku SPSJ s.r.o. SPSJ s.r.o. 3 997 300,34 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859 Sociální podnik Limpio SP, s.r.o. Limpio SP, s.r.o. 3 999 837,71 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160 Profesionalizace úklidových služeb 
sociálního podniku Etincelle úklidová s.r.o. 1 497 800,00 Kč 

 
 

8) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 5/4 ze dne 21. března 2019:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159 Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies 
v Praze Ollies Franchise s.r.o. 3 987 345,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319 Úklidové služby sociálního podniku 
Sigyn Invest, s.r.o. SIGYN INVEST s.r.o. 2 783 040,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325 Založení centra pohybových aktivit - 
sociální podnik Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327 Sociální podnik Resto Servis s.r.o. Resto Servis s.r.o. 4 000 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332 Ozvučovací agentura SERENDIPITY 
Prague s.r.o. 

Ozvučovací agentura SERENDIPITY 
Prague s.r.o. 

3 999 320,00 Kč 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/3 ze dne 20. 6. 2019  
Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. 

Právní forma žadatele: Zapsaný spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 

Název projektu: Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 496 241,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 
Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření nového sociálního podniku, který bude zacílen na poskytování služeb 
v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu se zaměřením na zaměstnávání 
handicapovaných osob. V rámci projektu bude nakoupeno veškeré potřebné zařízení pro fungování podniku (např. 
řezačka na papír, fotobox, osvětlovací těleso, tiskárna, dataprojektor, fotoaparát, pc, server, grafické programy a 
další). 
Z cílové skupiny budou vybráni uchazeči o práci, kteří ve vzniklé PR agentuře a DTP studiu získají praxi a 
zaměstnání. V rámci projektu budou vytvořena v nově vzniklém sociálním podniku 4, z toho 3 pracovní sdílená 
místa (0,5 úvazku  - pracovník), tj. 6 osob z cílových skupin. Nově vzniklý sociální podnik bude zaměřen na 
atraktivní obor, který je trendem v podnikání. Budou realizovány činnosti DTP studia a PR marketingového studia 
cíleného na reklamu na internetu, SEO optimalizaci, tvorbu a vývoj www stránek, včetně podpory internetových 
kampaní.  Dlouhodobým cílem sociálního podniku je vytvořit funkční centrum veřejně prospěšného podnikání 
(sociálního podniku) v oblasti grafiky, služeb v oboru internet marketingu: SEO, COPYWRITING, správa PPC 
kampaní, e-mail marketing, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní atd. Bude zaveden 
proces celoživotního vzdělávání v duchu současných trendů pro osoby z cílové skupiny. Představitelé žadatele 
jsou kompetentní osoby, které mají dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou a právě na základě těchto 
zkušeností se rozhodli využít možnosti získat podporu pro vznik nového sociálního podniku. Dalším přínosem z 
realizace projektu je zvýšení povědomí o úspěšném zapojování zdravotně handicapovaných osob do pracovního 
procesu, včetně vlivu na změnu myšlení v podnikatelském prostředí, pomocí příkladu dobré praxe, který ukazuje 
nový směr a podporuje rozhodnutí dalších podnikatelů při zaměstnávání zdravotně handicapovaných osob.  
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Statistická charakteristika této cílové skupiny je obtížná, neboť dle dostupných dat v ČR existuje nedostatek 
aktuálních statistických a analytických materiálů, které by se komplexně, v potřebných souvislostech věnovaly 
osobám se zdravotním postižením. Především neexistuje relevantní statistika o počtu OZP v produktivním věku, 
které mají potenciál a zájem pracovat. Existují pouze dílčí statistiky MPSV ČR, Úřadu práce ČR, České správy 
sociálního zabezpečení a výsledky výběrových šetření ČSÚ. Zdaleka ne všechny OZP v produktivním věku se 
evidují jako uchazeči na ÚP ČR. Zdaleka ne všechny OZP mají využitelný pracovní potenciál. V ČR žije více jak 
milion OZP, z toho až 500 tisíc je těžce invalidních (z nich objektivně pracovat může okolo 10 200). Problémová je 
také skupina osob zdravotně handicapovaných (odhad nejméně 20 tisíc osob, které jsou bez invalidního důchodu, 
ale uznaní jako znevýhodnění na trhu práce, kteří jsou na práci závislí, přestože mají často vážné postižení, ale 
nedosáhli na důchodové body). Nelze zapomenout také na osoby, které z různých důvodů odmítají přiznání 
statutu invalidního důchodce, přestože mají všechny znaky postižení (brání se stigmatizaci).  Nicméně, dle oficiální 
statistiky, bylo v ČR k 31. 7. 2018 v evidenci ÚP ČR 40 002 osob se zdravotním postižením, což představovalo 
17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných, což bylo cca o 3,5 % více než před rokem, což je způsobeno 
celkovým poklesem nezaměstnaných osob.  Z celkového počtu nahlášených volných míst v ČR bylo 14 878 
vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 OZP. Pražská 
pracoviště Úřadu práce měla k 31. 12. 2017 ve své evidenci celkem 2 169 těchto uchazečů o zaměstnání, což 
bylo 10 % z celkového počtu uchazečů. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 912 vhodných pro 
osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadá 0,7 OZP. 
 
Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
V Praze se mezi problémové skupiny řadí osoby mladé (do 25 let), starší osoby (nad 50 let), osoby se zdravotním 
postižením, osoby pečující o děti do 15 let, dlouhodobě nezaměstnané osoby (nad 12 měsíců), osoby s nízkou 
kvalifikací. Osoby se zdravotním postižením. Tato skupina je jedna z nejzranitelnějších na trhu práce. Osoby se 
zdravotním postižením nejsou dostatečně konkurenceschopné. Toto je podpořeno i určitými předsudky ze strany 
zaměstnavatelů, že se jedná o pracovníky s menší efektivitou práce. Příčinou nezájmu o OZP na trhu práce je 
především snížená pracovní schopnost a případná potřeba asistence. Dále je to v určitém směru požadavek na 
specifickou úpravu Úřad práce České republiky, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 22 pracoviště, obava a 
předsudky zaměstnavatelů, z čehož pak pramení rezignace OZP na pracovní uplatnění. Pražská pracoviště Úřadu 
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práce měla k 31. 12. 2017 ve své evidenci celkem 2.169 těchto uchazečů o zaměstnání, což bylo 10 % z 
celkového počtu uchazečů. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 8. 2018 mj. umístěno na 
Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 12 390 uchazečů (zdroj: statistika úřadu práce, srpen 2018), na 
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 7 910 uchazečů. Celkem 1 365 uchazečů bylo podpořeno 
SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samos tatně výdělečné činnosti (SÚPM - SVČ) a 25 uchazečů bylo 
podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP bylo podpořeno 
celkem 1 383 osob se zdravotním postižením (z toho 35 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí 
příspěvku na provoz pracovního místa pro OZP a OZP - SVČ bylo podpořeno 239 uchazečů. K 31. 8. 2018 se 
účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 423 uchazečů a zájemců. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce a za ostatní investiční výdaje proběhne 
před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o realizaci na základě skutečně 
provedených prací/dodávek. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, může být 
příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 3 496 241,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 79,25 
 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: Santini Café s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s  ručením omezeným 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335 

Název projektu: Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s pražírnou v Praze 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti:  3 554 700,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 
Společnost žadatele v rámci předkládaného projektu vytvoří kavárnu, která bude provozována, jako sociální 
podnik. Tato kavárna bude jedinečná v tom, že se bude jednat o koncept kavárny s vlastní pražírnou kávy. 
Vznikem sociálního podniku, tedy realizací předkládaného projektu, dojde k vytvoření nových pracovních míst, a to 
jak pro osoby z cílových skupin definovaných výzvou, tak pro osoby bez handicapu sociálního vyloučení/ohrožení 
sociálním vyloučením. Dojde k vytvoření celkem 9 nových pracovních míst – 4 pracovní místa pro osoby z CS a 5 
pracovních míst pro osoby mimo CS. Při zaměstnávání znevýhodněných osob se žadatel chce zaměřit na vybrané 
CS dle definice výzvy, a to na osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, nezaměstnané osoby 
starší 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Záměrem je vytvořit podnik podporující sociální integraci osob 
sociálně vyloučených/ohrožených sociálním vyloučením s osobami bez tohoto handicapu a integrovat je v oblasti 
výroby a prodeje širokého sortimentu drobného gastronomického zařízení, s čímž je spojené také vzdělávání 
zaměstnanců v oblastech výroby a prodeje kávy. Společnost Santini Café se bude ve svém pražském sociálním 
podniku v oblasti drobné gastronomie zabývat výrobou (pražením) a prodejem kávy a drobného doplňkového 
občerstvení. Podnik bude poskytovat širokou nabídku nápojů a drobného zejména slaného občerstvení (např. 
sendviče). Specializací podniku bude vlastní čerstvě upražená káva prodávaná v originálním balení (tisk originální 
etikety dle přání zákazníka). Rovněž bude nabízena možnost vyrábět kávu po značkou konkrétní firmy jako 
reklamní předmět či dárek. Káva upražená v podniku bude dále distribuována do dalších provozoven v Praze a 
jejím okolí. K tomuto účelu je v rámci způsobilých výdajů projektu pořizováno speciálně upravené auto pro rozvoz. 
Jako další potřebné zařízení pro fungování podniku bude nakoupeno především gas tro vybavení (např. mixér, 
váha, mlýnek, trouba, pražička kávy aj.), dále interiérové vybavení (židle, lavice, věšák, barový pult, osvětlení, 
police, skříňky a další). 
Záměrem je vyrábět a prodávat široký sortiment kávy, upravené a servírované v souladu s požadavky současné 
gastronomie. V podniku bude dále vyráběno a prodáváno drobné občerstvení, jako jsou obložené sendviče a 
bagety. V návaznosti na tuto činnost žadatel hodlá navázat spolupráci s okolními institucemi, zejména školami, a 
to v souvislosti s přípravou svačin a sendvičů pro žáky, a dále také pořádání soukromých akcí zaměstnanců škol. 
Cílem podniku je nabízet pokrmy kvalitní a současně zdravé, bude využívat dodávek surovin od místních 
dodavatelů. 
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Cílové skupiny:  
Nezaměstnané osoby starší 50 let 
Vedení společnosti žadatele Santini Café se rozhodlo prostřednictvím svého podnikání být nápomocno při řešení 
problému obtížně zaměstnatelných osob ve svém okolí a jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Budou vytvořena celkem 4 pracovní místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. Kvantifikace CS: počet nezaměstnaných osob starších 50 let = 6 954 osob, z toho ženy 
tvoří 3 375 osob (při kvantifikaci bylo využito statistik MPSV, více viz kap. 3.1 Studie proveditelnosti). Specifické 
potřeby této CS jsou uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, 
sociální, vzdělávací a růstové. Zlepšení postavení osob z CS je vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich potřeb 
a reakcí žadatele na uspokojování těchto potřeb, které je uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Z této CS se 
předpokládá zaměstnání na pozici kuchař(ka) - příprava studené kuchyně, předpokládá se také, že tato pracovní 
pozice bude obsazena ženou (z důvodu tradice a povahy tohoto povolání). Bude samozřejmě důrazně dbáno na 
dodržení principu nediskriminace a rovných příležitostí mužů a žen. 
 
Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
Vedení společnosti žadatele Santini Café se rozhodlo prostřednictvím svého podnikání být nápomocno při řešení 
problému obtížně zaměstnatelných osob ve svém okolí a jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Budou vytvořena celkem 4 pracovní místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. Kvantifikace CS: počet osob s délkou nezaměstnanosti 6 a více měsíců = 9 542 osob (při 
kvantifikaci bylo využito statistik MPSV, více viz kap. 3.1 Studie proveditelnosti). Specifické potřeby této CS jsou 
uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, sociální, vzdělávací a 
růstové. Zlepšení postavení osob z CS je vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich potřeb a reakcí žadatele na 
uspokojování těchto potřeb, které je uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. 
 
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Vedení společnosti žadatele Santini Café se rozhodlo prostřednictvím svého podnikání být nápomocno při řešení 
problému obtížně zaměstnatelných osob ve svém okolí a jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Budou vytvořena celkem 4 pracovní místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. Kvantifikace CS: počet nezaměstnaných OZP = osob 2 154, z toho osoby se zdravotním 
znevýhodněním tvoří 91 osob a osoby v 1. stupni invalidity 1 207 osob (při kvantifikaci bylo využito statistik MPSV, 
více viz kap. 3.1 Studie proveditelnosti). Specifické potřeby této CS jsou uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. 
Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, sociální, vzdělávací a růstové. Zlepšení postavení osob z CS je 
vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich potřeb a reakcí žadatele na uspokojování těchto potřeb, které je 
uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Z této CS se předpokládá zaměstnání osob na pozici kuchař(ka) - 
příprava studené kuchyně. Náročnost výkonu této pracovní pozice je středně náročná, avšak pro osoby z dané CS 
zvládnutelná. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce a za ostatní investiční výdaje proběhne 
před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o realizaci na základě skutečně 
provedených prací/dodávek. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, může být 
příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 3 554 700,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 83,00 
 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: ARCHA VŮNÍ s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s  ručením omezeným 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345 

Název projektu: ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 382 374,22 Kč 
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Stručný obsah projektu: 
Obsahem projektu žadatele ARCHA VŮNÍ s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude 
podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve 
kterému bude provozována zážitková galerie a manufakturní dílna v oblasti vůní, která bude sloužit k posílení 
sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu. Sociální podnik ARCHA VŮNÍ bude 
působit především v oblasti vytváření a prodeje vlastních vonných produktů, provozu zážitkové galerie a 
manufakturní dílny. Cílem tohoto sociálního podniku je spojit ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi 
podnikání. Jedná se o podnik, jehož cílem je nejen ekonomická životaschopnost, ale zároveň i odpovědnost vůči 
přírodě a lidem, jež tvoří zázemí, ve kterém žadatel podniká. Žadatel vnímá závažnost dlouhodobé 
nezaměstnanosti a zvyšující se trend nezaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Z tohoto důvodu se 
chce podílet na vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby a k tomu jim poskytovat přiměřenou 
pracovní a psychosociální podporu. Ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku (zejm. se zaměstnanci, 
zákazníky, obchodními partnery apod.) chce žadatel svým podnikáním přispět k vytváření harmonického vztahu 
mezi veřejnou a soukromou sférou i mezi jednotlivými subjekty soukromé sféry. Jedná se také o vytvoření 
pozitivního vlivu na životní prostředí, kdy ekologické postupy mohou zároveň přinést snížení nákladů. Pro žadatele 
je také podstatná reinvestice většiny zisku zpět do rozvoje sociálního podniku. Žadatel chce svou činností přispívat 
k řešení nezaměstnanosti v blízké lokalitě, zajistit vybavení moderního podnikatelského objektu, ve kterém bude 
provozována zážitková galerie a manufaktura a který bude sloužit k posílení sociální soudržnosti v regionu Prahy. 
Zaměřením svých podnikatelských aktivit směrem k sociálnímu podnikání se žadatel ARCHA VŮNÍ rozhodl řešit 
problém obtížně zaměstnatelných osob ve svém nejbližším okolí. V důsledku toho bude docházet k cílenému 
zaměstnávání těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejich sociálnímu začleňování a odstraňování bariér v 
jejich přístupu k zaměstnání.  
Sociální podnik žadatele přispěje k vytváření nových možností pracovního uplatnění znevýhodněných osob - 
celkem budou vytvořena 4 nová pracovní místa, z toho 3 pracovní místa budou vyhrazená pro znevýhodněné 
osoby (osoby dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané osoby nad 50 let a osoby do 26 let věku opouštějící 
ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin). Díky zaměstnání těchto osob dojde k jejich zapojení do běžné 
společnosti v pracovní i soukromé oblasti. Ve svém podnikání bude žadatel využívat místní zdroje a bude 
spolupracovat se společnostmi, organizacemi a dalšími aktéry a orgány místní komunity. Provozováním 
podnikatelských aktivit sociálního podniku žadatele dojde k posilování širšího povědomí odborné i laické veřejnosti 
o problematice sociálního začleňování a sociálního podnikání. Úspěšnost sociálního podniku žadatele, který se 
bude hlásit ke konceptu trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního, může pozitivně 
motivovat další subjekty k provozování sociálního podnikání, čímž dojde k vytvoření dalších pracovních míst pro 
osoby znevýhodněné na trhu práce. 
Cílové skupiny:  
Nezaměstnané osoby starší 50 let 
Vedení společnosti žadatele ARCHA VŮNÍ se rozhodlo prostřednictvím svého podnikání být nápomocno při řešení 
problému obtížně zaměstnatelných osob ve svém okolí a jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Budou vytvořena celkem 3 pracovní místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. Kvantifikace CS: počet nezaměstnaných osob starších 50 let = 6 954 osob, z toho ženy 
tvoří 3 375 osob (při kvantifikaci bylo využito statistik MPSV, více viz kap. 3.1 Studie proveditelnosti). Specifické 
potřeby této CS jsou uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, 
sociální, vzdělávací a růstové. Další potřeby specifické pro tuto CS jsou: obavy z nižší úrovně vzdělání, 
chybějících dovedností v používání nových technologií, respektování nižší fyzické zdatnosti. Zlepšení postavení 
osob z CS je vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich potřeb a reakcí žadatele na uspokojování těchto potřeb, 
které je uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Osoba z této CS může pracovat na jakémkoliv z vytvářených 
pracovních míst určených pro osoby z CS - pracovník obchodu a galerie či pracovník manufaktury. Bude 
samozřejmě důrazně dbáno na dodržení principu nediskriminace a rovných příležitostí mužů a žen. 
 
Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
Vedení společnosti žadatele ARCHA VŮNÍ se rozhodlo prostřednictvím svého podnikání být nápomocno při řešení 
problému obtížně zaměstnatelných osob ve svém okolí a jít cestou cíleného zaměstnávání těchto osob a 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Budou vytvořena celkem 3 pracovní místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. Kvantifikace CS: počet osob s délkou nezaměstnanosti 6 a více měsíců = 9 542 osob (při 
kvantifikaci bylo využito statistik MPSV, více viz kap. 3.1 Studie proveditelnosti) Specifické potřeby této CS jsou 
uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, sociální, vzdělávací a 
růstové. Další specifické potřeby CS jsou: psychické strádání po spotřebě, změna vnímání času. Zlepšení 
postavení osob z CS je vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich potřeb a reakcí žadatele na uspokojování 
těchto potřeb, které je uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Osoba z této CS může pracovat na jakémkoliv z 
vytvářených pracovních míst určených pro osoby z CS - pracovník obchodu a galerie, pracovník manufaktury. 
Bude samozřejmě důrazně dbáno na dodržení principu nediskriminace a rovných příležitostí mužů a žen. 
 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
Začít pracovat s CS mladých lidí vstupujících do života vyžaduje dlouhodobější proces, protože před opuštěním 
dětského domova se musí s projektem blíže seznámit a zjistit, zda naplňuje jejich představy o budoucím povolání. 
Důležité bude vytvoření důvěrného vztahu k týmu projektu. Projekt uvažuje s postupným seznamováním s prací 
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formou placených brigád a poté zaměstnání na pracovní smlouvu. Předpokládá se spolupráce s Dětským 
domovem v Klánovicích u Prahy, ve kterém byl projekt ARCHA VŮNÍ představen ředitelce zařízení. Specifické 
potřeby této CS jsou uvedeny v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Potřeby byly rozčleněny na potřeby základní, 
sociální, vzdělávací a růstové. Další potřeby specifické pro tuto CS jsou: potřeba vzoru, ocenění vlastní osobnosti, 
stálost, řád a smysl v podnětech. Zlepšení postavení osob z CS je vyjádřeno prostřednictvím identifikace jejich 
potřeb a reakcí žadatele na uspokojování těchto potřeb, které je uvedeno v kap. 3.1 Studie proveditelnosti. Osoba 
z této CS může pracovat na jakémkoliv z vytvářených pracovních míst určených pro osoby z CS - pracovník 
obchodu a galerie či pracovník manufaktury. Bude samozřejmě důrazně dbáno na dodržení principu 
nediskriminace a rovných příležitostí mužů a žen. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce a za ostatní investiční výdaje proběhne 
před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o realizaci na základě skutečně 
provedených prací/dodávek. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, může být 
příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 3 382 374,22 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 78,00 
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Důvodová zpráva k tisku Z-7388 

 
Dne 16. ledna 2018 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 83 schválila vyhlášení třicáté osmé výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 3.2 prioritní osy 3 „Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla 
vyhlášena dne 24. ledna 2018 a její alokace činí 42 mil. Kč.  
 
Jedná se o tzv. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Žádosti o podporu byly v rámci 
výzvy č. 38 přijímány průběžně od 23. února 2018 do 23. ledna 2019 a jsou hodnoceny průběžně 
podle data přijetí. Celkem bylo k 23. lednu 2019 přijato 22 žádostí o podporu s celkovými požadavky 
ve výši 78,28 mil. Kč. Z toho podpora 3 žádostí o podporu ve výši 9,49 mil. Kč byla schválena usn. 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/15 dne 6. září 2018, další podpora 5 projektů byla schválena usn. 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 5/4 ze dne 21. března 2019. 
 

 celkem 

Počet předložených žádostí o podporu  22 

Alokace pro 38. výzvu (v mil. Kč) 42 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 78,28 

Typ výzvy průběžná 

 
Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování podle 
metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, které dále 
vyplývají z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 
13. 10. 2015. 

 

Jako první krok probíhala kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí žádostí o 
podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru FON MHMP na základě kritérií 
schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda 
projekty uvedené v žádostech o podporu byly v souladu s podmínkami výzvy a případně rovněž to, 
zda byly údaje uvedené v žádostech úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo 
ověření, zda žádosti o podporu splňovaly nezbytné administrativní požadavky (např. předložení 
oprávněnou osobou) a základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. doložení všech 
příloh). V této fázi hodnocení projektů byla doposud vyřazena 1 žádost o podporu, v rámci tohoto 
balíku byly všechny žádosti v této fázi úspěšné. 
 
Další fází hodnocení je věcné hodnocení. Toto hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím externích 
hodnotitelů, což jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy, 
kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali se přistupovat k hodnocení žádostí 
nestranně a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit kvalitu projektů a umožnit jejich 
srovnání právě podle kvality. Věcné hodnocení bylo provedeno podle kritérií schválených 
Monitorovacím výborem OP PPR. Každá žádost byla hodnocena 4 nezávislými hodnotiteli, kteří byli 
náhodně vylosováni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON MHMP v informačním systému 
MS2014+. Výsledný počet bodů hodnocení je průměrem z počtu bodů relevantních hodnocení. 
Maximální možný počet bodů je 100. Všechny žádosti o podporu, které získaly 60 bodů a více, a 
nebyly vyřazené na žádném z kombinovaných kritérií, splnily podmínky pro poskytnutí podpory. Ve 
věcném hodnocení byly doposud vyřazeny celkem 4 žádosti o podporu, z toho 1 žádost o podporu je 
z tohoto balíku. 
 
V návaznosti na věcné hodnocení probíhá v současné chvíli ex-ante kontrola prováděná formou 
administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých výdajů. Při posouzení 
způsobilosti výdajů budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení 
(zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně možných dalších navržených 
relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Splnění podmínek pro realizaci projektu, 
stanovených při kontrole ex-ante, bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s 
žadatelem.  
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Na základě výsledků věcného hodnocení jsou Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučeny k financování celkem 3 projekty v maximální výši požadované podpory 10,43 mil. Kč. 
Finanční prostředky na uvedené projekty budou v případě přijetí usnesení postupně podle potřeby 
uvolňovány z rozpočtové akce 2000000 OPPPR – Spolufinancování projektů. Seznam projektů 
doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 Usnesení 
Zastupitelstva HMP. 
 

Žádosti o podporu 

Celkem 

Počet žádostí 
(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- doporučené k financování  3 10,43 

- vyřazené po fázi věcného hodnocení (za celou výzvu) 4 14,89 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 
(za celou výzvu) 1 3,99 

- žádosti stažené žadatelem (Usnesení č. 5/4 Zastupitelstva 
HMP ze dne 21. 3. 2019) 

1 3,99 

- schválené k financování Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva 
HMP ze dne 6. 9. 2018 

3 9,49 

- schválené k financování Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva 
HMP ze dne 21. 3. 2019 

5 18,63 

 
 
Základní informace o projektech a seřazení žádostí o podporu dle registračního čísla jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské záležitosti Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 
hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 38. výzvě v rámci prioritní osy 3 „Podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě“ OP PPR na svém pravidelném zasedání před jednáním 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
schválit podporu pro žádosti podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 Usnesení 
Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR 
a podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů doporučených k financování v rámci 38. výzvy OP PPR 

Příloha č. 2 - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1149 ze dne 10. 6. 2019 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-7388 

 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 3.2  

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

 

1.  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 
Můj úspěch - sociální podnik pro 
(re)start života 

ERC (Evropské regionální 
vzdělávací centrum) z.s. 

3 496 241,00 Kč 3 496 241,00 Kč 0% 79,25 
doporučen k 
financování 

2.  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335 
Sociální podnik - Santini Café 
s.r.o. - kavárna s pražírnou v 
Praze 

Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč  3 554 700,00 Kč 0% 83,00 
doporučen k 
financování 

3.  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální 
podnik v Praze 

ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 382 374,22 Kč  3 382 374,22 Kč  0% 78,00 
doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 10 433 315,22 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 10 433 315,22 Kč 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 39/15  ze dne 6. 9. 2018 9 494 938,05 Kč 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 5/4  ze dne 21. 3. 2019 18 628 827,00 Kč 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 42 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 3 442 919,73 Kč 

 

 



 
Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-7388 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1149 
ze dne  10.6.2019 

ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 38. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s podporou a poskytnutím dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
celkové výši 10.433.315,22 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 20.6.2019 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  uzavřít smlouvy o financování projektu s žadatelem po schválení projektů 
uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, a to za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

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

Termín: 31.12.2019 

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

Termín: 31.12.2019 

4.  uzavírat dodatky ke smlouvám o financování projektu v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace 
projektů schválených Zastupitelstvem hl.m. Prahy za podmínek, že nebudou mít 
negativní finanční dopad na rozpočet hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-33351  
Provede: primátor hl.m. Prahy, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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