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editorial

fakta o OP PPR

Vážení kolegové,
milí čtenáři,

OP PPR: Uzavřeny smlouvy
již na 976 projektů

letošní kalendář už pro nás nemá víc než poslední dva týdny,
nastává čas bilancování. U nás i pracovního, a proto jsem velmi
rád, že rok, kterému záhy zamáváme, mohu s klidným svědomím
označit za dobrý. Pokud bych se měl držet čistě formálního
hlediska, pak bych konstatoval, že se nám s rezervou podařilo
splnit všechna potřebná kritéria pro dobře fungující program
a že si do nového roku neponeseme žádné resty. Protože ale
stejně jako všichni mí kolegové mám ke své práci vztah velmi
osobní, neodpustím si o něco širší komentář.

Celkem 1087 z 1614 projektů předložených do Operačního
programu Praha – pól růstu ČR až dosud schválili pražští
zastupitelé. Žádosti o dotace mířily do celkem 48 výzev, které
byly až dosud v pražském operačním programu vyhlášeny.
Celkové způsobilé výdaje schválených projektů včetně dvou
projektů technické pomoci přesáhly 8,5 miliardy korun.
K 1. prosinci byly uzavřeny smlouvy ve výši 7,5 miliardy korun
celkových způsobilých výdajů, a to u 976 projektů včetně dvou
projektů technické pomoci.

Díky prostředkům, které pro Prahu spravujeme, se nám společně
podařilo uvést do života nejen řadu velkých a důležitých
projektů, ale také bezpočet těch menších, založených na osobní
odvaze, píli a nápaditosti svých autorů. Třebaže se některé
zpočátku zdály trochu odvážné, ve výsledku je právě díky nim
život v Praze zase o něco barevnější, zajímavější, zkrátka lepší.
Tak říkaje z okna jsme přitom nevyhodili ani korunu či euro,
ostatně o tom, jak bedlivě hlídáme každý projekt a každý výdaj,
ví nejlépe ti z vás, kteří s námi byli, či jsou v kontaktu. A že vás
už bylo!
I proto mě velmi těší dárek, který jsme si letos nadělili pod
stromeček: právě se nám totiž podařilo dovršit tisícovku
fungujících, či právě se rodících projektů, podpořených z našeho
programu. Tím to navíc ani zdaleka nekončí: přesunem
nevyužitých prostředků z jiných oblastí programu právě
rozjíždíme desítky již připravených školských projektů, na které
zatím peníze chyběly. O jednom mimořádném projektu z této
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kategorie, který se dotkl srdcí stovek školáků, se dočtete o pár
stránek dále. Jeho dějištěm je malostranský kostel Pražského
Jezulátka, takže naše pozvání je vskutku aktuální.
V tomto vydání bulletinu se také dočtete, jak obyvatelům sídliště
Lehovec změnilo život nové komunitní centrum a jak výsledky
výzkumů dosažených na ČVUT pomohou nevidomým, hasičům
či silničářům. V obvyklých rubrikách na vás samozřejmě čekají
potřebné aktuální informace. Věnujte jim, prosím, opravdu
pozornost, protože příští rok budeme v programu vyhlašovat
poslední výzvy, takže dlouho čekat s přípravou projektové
žádosti by se nemuselo vyplatit. Jako vždy jsme připraveni vám
pomoci, poradit a odpovědět na vše, co vás zajímá.
Milí přátelé, dovolte mi, abych vám za všechny své kolegy
poděkoval za spolupráci v tomto roce a do toho nového vám
popřál zdraví a štěstí. Krásné Vánoce!
Ing. Karel Andrle
pověřený ředitel Odboru evropských fondů MHMP

Nejvíce projektů, a sice 780 z 1023 předložených, schválilo
pražské zastupitelstvo v 18 výzvách vyhlášených v rámci prioritní
osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.
Na tuto prioritní osu je vyčleněno bezmála 2,3 miliardy korun,
celkové způsobilé výdaje projektů dosud schválených ZHMP činí
téměř 2,3 miliardy korun. Smlouvy byly uzavřeny u 691 projektů,
a to ve výši 1,8 miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této osy
převyšuje tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů
zatím schválených pražskými zastupiteli dosáhly 2,5 miliardy
korun. Smlouvy byly uzavřeny u 63 projektů, a sice ve výši přes
2,5 miliardy korun celkových způsobilých výdajů včetně podpory
prostřednictvím finančních nástrojů.
Celkem 25 z 36 podaných projektů schválilo ZHMP v deseti
výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita
a energetické úspory. Celková alokace této osy jsou 2,7 miliardy
korun, celkové způsobilé výdaje projektů schválených ZHMP
převýšily dvě miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve výši
1,6 miliardy korun celkových způsobilých výdajů, a to
u 22 projektů.

Celkem 208 z 373 předložených projektů schválili pražští
zastupitelé v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková alokace
této osy činí 1,2 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje
schválených projektů téměř dosahují této částky. Smlouvy byly
uzavřeny u 199 projektů, a to ve výši více než jedné miliardy
korun celkových způsobilých výdajů.
Celkem 75 ze 116 předložených projektů schválilo ZHMP
ve 12 výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu,

4 / 2019

|5

výzvy OP PPR
Projekty lze podávat do pěti výzev,
příští rok se otevře posledních sedm

POSLEDNÍ CHYSTANÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

Bezmála 1,6 miliardy korun je v pražském operačním
programu vyčleněno na pět výzev, do nichž se nyní mohou
zájemci hlásit. Rok 2020 přinese poslední možnost ucházet se
o podporu z tohoto programu. Vyhlášeno bude závěrečných

sedm výzev, rozděleno v nich bude více než 1,1 miliardy korun.

Výzva

Název výzvy

Alokace výzvy

První z chystaných výzev bude vyhlášena za měsíc, poslední
výzva v programu pak před polovinou listopadu 2020.

33

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

46

Podpora sociálních služeb, komunitního života
a sociálního bydlení

47

OTEVŘENÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR
Výzva

Název výzvy

Alokace výzvy

43

Nákup plně bezemisních elektrobusů se
statickým i dynamickým dobíjením a budování
nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy

340 000 000 Kč

Bezúročný úvěr k financování inovativních
projektů v Praze (vyhlašovatelem výzvy je
ČMZRB, bližší informace viz www.cmzrb.cz)

400 000 000 Kč

54

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

200 000 000 Kč

3. 12. 2019

26. 6. 2020

55

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné
inovační infrastruktury IV

400 000 000 Kč

19. 11. 2019

1. 5. 2020

56

Inovační poptávka veřejného sektoru III

220 000 000 Kč

19. 11. 2019

10. 9. 2020

INFIN
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Vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu
žádostí

27. 5. 2019

25. 6. 2020

15. 3. 2019

31. 12. 2022

Vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu
žádostí

280 000 000 Kč

14. 1. 2020

29. 1. 2021

260 000 000 Kč

18. 2. 2020

17. 12. 2020

Podpora komunitního života*

165 000 000 Kč

18. 2. 2020

18. 6. 2020

48

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
III

80 000 000 Kč

15. 9. 2020

15. 1. 2021

50

Poradenské služby pro podnikatele (MSP)

70 000 000 Kč

21. 1. 2020

5. 1. 2021

57

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání
a zařízení pro poskytování péče o děti III

80 000 000 Kč

15. 9. 2020

15. 2. 2021

58

Rozvoj vzdělávání v Praze II

200 000 000 Kč

10. 11. 2020

10. 2. 2021

*název bude změněn na PK PO3 14.1.
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aktuality
Revize programu dala
zelenou desítkám
školských projektů

D

o pražského školství míří z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR další velká
finanční injekce. Přesune se do něj totiž více
než 365 milionů korun, které by v jiných oblastech
programu zůstaly nevyčerpány.
O novém způsobu využití prostředků, původně vyčleněných
pro oblasti výzkumu a energetických úspor, bylo rozhodnuto
v návaznosti na poslední revizi programu. Zatímco ve dvou
zmíněných oblastech zůstala poměrně velká část prostředků
nevyužita, v oblasti školství naopak zájem žadatelů výrazně
převýšil alokaci dvou výzev. Takzvaně pod čarou, tedy
v zásobníku náhradních projektů, zůstaly desítky kvalitních
projektů zaměřených na navýšení kapacit vzdělávání
a modernizaci zařízení škol. Právě ty bude díky přesunu financí
nyní možné realizovat.
„Největší převis žádostí jsme zaznamenali ve výzvě číslo 37
nazvané Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II,
na niž bylo vyčleněno 200 milionů korun. Objem celkových
způsobilých výdajů všech žádostí o podporu činil téměř
485 milionů korun, což je 242 procent alokace. Do zásobníku
bylo zařazeno 61 projektů ve výši 137 milionů korun celkových
způsobilých výdajů,“ řekl Karel Andrle, pověřený řízením
Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.
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Podobná situace nastala i u výzvy číslo 36 zaměřené navýšení
kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování
péče o děti, na kterou bylo vyčleněno 130 milionů korun.
Objem celkových způsobilých výdajů žádostí o podporu byl
oproti alokaci dvojnásobný a do zásobníku byly zařazeny čtyři
projekty za 69 milionů korun celkových způsobilých výdajů.
„Na tyto projekty jsme nyní připraveni uzavřít smlouvy
o realizaci. Celkem jde o 206 milionů korun celkových
způsobilých výdajů, které je možné okamžitě efektivně využít
pro podporu vyhodnocených kvalitních projektů. Zbývající část
přesunutých prostředků bude vložena do navazujících výzev,
zaměřených na podporu modernizace infrastruktury, vybavení
a zařízení pražských škol a vytvoření nových tříd ve stávajících
mateřských školách,“ uvedl Karel Andrle.

Limit N+3 se podařilo splnit
začátkem listopadu

P

ražský operační program má za sebou další
úspěšný rok. Svědčí o tom mimo jiné fakt,
že tzv. limit N+3 se řídicímu orgánu programu,
tedy magistrátnímu odboru evropských fondů,
podařilo splnit v předstihu, a to již začátkem
listopadu.
Limit N+3, což je administrativní nástroj k zajištění plynulosti
čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů,
ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená,
že alokace programu je rozdělena do jednotlivých let, přičemž
tyto jednotlivé závazky musejí být splněny do tří let. Pokud by
v tomto termínu splněny nebyly, hrozilo by vrácení příslušných
dotací do Bruselu.
Závěr loňského roku, kdy bylo toto pravidlo poprvé nutné
naplnit, byl pro odbor evropských fondů hektický, ale povedlo
se. Letos se odbor striktně držel naplánovaných predikcí a výši
schválených finančních prostředků v žádostech o platbu
v jednotlivých měsících důsledně hlídal prostřednictvím
pravidelného porovnávání plánu a skutečného čerpání.

„V letošním roce se nám podařilo splnit limit N+3 již začátkem
listopadu, a to ve výši 102,8 procenta. V roce 2019 jsme
vyúčtovali a certifikovali výdaje v celkové částce zhruba
22 milionů euro (podíl EU). V příštím roce plánujeme, že limit
N+3 bude splněn přibližně do konce října,“ uvedla vedoucí
oddělení finančního řízení a kontrol Linda Sadílková.
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aktuality
Evaluace potvrdila dobrou
kondici operačního
programu

O

perační program Praha – pól růstu ČR
letos úspěšně absolvoval druhou průběžnou
evaluaci. Ta prokázala, že program směřuje
dobrým směrem, a zaznamenala příznivý ohlas
příjemců dotací na efektivnější administraci projektů.

„Z šetření vyplynulo, že zástupci projektů jsou velmi spokojeni se
způsobem komunikace s projektovými a finančními manažery
z magistrátního odboru evropských fondů. Oceňují především
jejich vstřícnost, průběžnou komunikaci, ochotu pomoci
a schopnost vzájemně se zastoupit, když některý z nich třeba
čerpá dovolenou. Kladně hodnotí i možnost obrátit se na další
pracovníky odboru, například na vedoucí zaměstnance či
technickou podporu,“ řekl vedoucí oddělení řízení a koordinace
programu Oldřich Hnátek.

Nejfrekventovanějšími chybami u žádostí o platbu bývá
nedoložení všech povinných příloh ve vazbě na účetní doklady,
chybějící podpisy na podkladech, nesprávně uložené dokumenty
a chybné nebo neuvedené časové způsobilosti výdajů.
Ze získaných poznatků vzešla doporučení, jak implementaci
zlepšit. Například k rychlejšímu a efektivnějšímu procesu
administrace přispěly konzultace s příjemci a pořádání seminářů
k vyhlašovaným výzvám.
Výsledky evaluace rovněž i přes zatím malé množství ukončených
projektů naznačily, že programu se daří plnit specifické cíle
ve vazbě na očekávané výsledky.
V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR probíhají
různé typy evaluací, jejichž cílem je vyhodnotit úspěšnost
realizace programu v různých jeho fázích a dát tak zpětnou
vazbu ke zlepšení. Do závěrečné zprávy z druhé průběžné
evaluace včetně dalších výstupů z realizovaných evaluací je
možné nahlédnout na www.penizeproprahu.cz/evaluace.

Osvědčilo se také použití jednotkových nákladů u některých
výzev v prioritní ose 4. Jako hlavní výhody jsou vnímány
jednodušší příprava a méně komplikované podání žádosti
o podporu. U těchto projektů většinou nebyly nutné osobní
konzultace, dotazy stačilo vyřešit telefonicky či e-mailem.
Šetření rovněž ukázalo na nejčastější chyby, které se objevují
napříč výzvami při předkládání zpráv o realizaci a žádostí
o platbu. U zpráv jde například o nevyplněné či nedostatečné
popisy naplňování monitorovacích indikátorů, nedoložení
povinných příloh či nesprávně uložené dokumenty.
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aktuality
Výstava projektů se
na závěr představila
na Masarykově nádraží

M

asarykovo
nádraží,
food
festivaly,
farmářské trhy, vlaky, tramvaje či
autobusy, ale také kina – tam všude se
letos na podzim zájemci mohli v rámci komunikační
kampaně seznámit s vybranými úspěšnými projekty,
realizovanými s podporou Operačního programu
Praha – pól růstu ČR.
Až do konce listopadu bylo ve vstupní hale Masarykova
nádraží možné navštívit výstavu, která na dvou desítkách
velkoformátových plakátů představila jedenáct konkrétních
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projektů. Zejména šlo o projekty zaměřené na vznik sociálních
podniků, na zvýšení kapacity vzdělávacích zařízení a na snížení
ekologické zátěže. O řadě z těchto projektů, například o výměně
eskalátorů ve stanici metra Anděl či o sociálním podniku
produkujícím zeleninové chipsy, jsme psali v předchozích
vydáních bulletinu, jež najdete na našich webových stránkách.
Další z těchto projektů - interaktivní programy pro školáky
pořádané v malostranském kostele Pražského Jezulátka - vám
představíme jen o několik stránek dále.
S výstavou projektů se lidé mohli seznámit také v září a v říjnu
na řadě akcí pořádaných pod širým nebem. V bílém party
stanu vyzdobeném nafukovacími balonky byly kromě stojanů
s plakáty nachystány také letáky s informacemi o operačním
programu a hostesky připravené odpovídat na otázky.
Jako velké lákadlo pro děti zafungovalo malování na obličej
a modelování zvířátek z balonků naplněných heliem, takže
zatímco se děti bavily, rodiče si mohli vše v klidu prohlédnout.

Prvním stanovištěm infostánku bylo holešovické Výstaviště, kde
se pražský operační program představil 7. a 8. září v rámci
tradičního Burgerfestu. Během následujícího, téměř letního
víkendu stánek přivítal početné návštěvníky Prosecco Food
Festivalu, pořádaného ve Žlutých lázních. Slunečné počasí
a pohodová atmosféra typická pro jižní Evropu přilákala velký
počet malých i velkých návštěvníků i o týden později, v sobotu
21. září, na Smíchovskou náplavku, kde své typické produkty
návštěvníkům servírovali zástupci oblíbených středomořských
destinací.

Stánek pražského operačního programu bylo také možné
v polovině října navštívit na farmářských trzích na pražském
Ládví a na Hájích.
S projekty se lidé setkávali rovněž při cestování po městě –
upozorňovaly na ně polepy na šesti tramvajových soupravách
jezdících po několika trasách a tabule ve vlacích a autobusech.
V listopadu se také prostřednictvím spotu sestříhaného
z reportáží představily úspěšné projekty divákům v kinech sítě
Cinema City.

O dva týdny později počasí sice evropské přehlídce pojízdného
občerstvení s názvem Food Truck Show, pořádané na stejném
místě, nepřálo, ovšem o další dva týdny později, 19. října, na akci
pojmenované Polívkování na náplavce, už bylo vše v pořádku.
Délku, program i návštěvnost festivalu nesoucího název Prague
International Food Festival, původně plánovaného na tři dny,
který se uskutečnil 12. a 13. října ve Žlutých lázních, ovlivnily
pietní akce uspořádané v souvislosti s úmrtím Karla Gotta.
Slunečné počasí však druhý den přece jen řadu lidí na břeh
Vltavy vylákalo.
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aktuality
Pražský operační
program podpořil běh
pro motolskou dětskou
onkologii

V

elmi živo bylo u stánku pražského operačního
programu umístěného 6. října ve Stromovce.
Program byl totiž partnerem 2. ročníku
charitativního běhu, jehož výtěžek – 53 tisíc korun – byl
určen pro Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní
nemocnice v Motole. Vzhledem k úspěchu akce se
nemocnice rozhodla její příští ročník zaštítit jako svůj
oficiální běh. Chybět ovšem nebude ani pražský operační
program.
Akci zorganizovali dobrovolníci z fitness Bitevní pole, Operační
program Praha – pól růstu ČR poskytl ceny pro vítěze, jako
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například powerbanky, ale také propagační předměty
pro závodníky a informační materiály. Na start závodu se
v příjemném slunečném počasí postavilo 103 mužů, žen a dětí,
mezi nimi i zástupkyně magistrátního odboru evropských fondů,
který je řídicím orgánem operačního programu.
Účastníci závodu, který se odehrál ve velmi přátelské atmosféře
a s podporou přítomných psích mazlíčků, si mohli podle svých
schopností vybrat pětikilometrovou, či desetikilometrovou
trať, nebo půlmaraton. „Největší účast jsme zaznamenali
u pětikilometrové trati, kde ve startovní vlně naráz vyběhlo
45 závodníků. Běh na deset kilometrů čítal 42 závodníků
a půlmaraton pak 16 závodníků,“ řekl organizátor závodu
Tomáš Steinhart.
A co ho k uspořádání závodu vedlo? „Základní vize je pomoci
tam, kde je to třeba, nebýt jen člověkem slov, ale především
člověkem činu. Jako malí jsme se naučili chodit, později jsme
to povýšili na běhání a teď nastala chvíle, kdy svou dovednost
můžeme posunout zase o kousek dál, protože každý náš běžecký
krok se počítá a pomůže dobré věci,“ podotkl.

První ročník běhu, pořádaného pod heslem „Pomáháme
pomáhat“, byl věnován Dobrovolnickému centru FN Motol,
které úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie
a onkologie FN Motol. Letos výtěžek přejde přímo k pacientům
této kliniky, o jeho konkrétním využití rozhodne její primář.
Napřesrok se přitom dá očekávat ještě větší zájem o účast
v závodě.
„Díky úspěchu těchto dvou ročníků nám FN Motol, jakožto
největší zdravotnické zařízení v ČR, nabídla naplno podpořit
naši nově vzniklou organizaci Battle Charity Run a uzavřela
s námi dlouhodobou spolupráci. Máme obrovskou radost, že
se šíření odkazu pomáhat druhým takto pozvedlo a my tak
budeme moci v příštích letech uskutečnit velké věci a pomoci
tam, kde je to třeba,“ dodal Tomáš Steinhart.
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rozhovor
Vnímáte finance z Evropských strukturálních a investičních
fondů jako přínos pro MHD v Praze?

David Dohnal
vedoucí odboru Strategický
a investiční rozvoj Dopravního
podniku hlavního města Prahy, a.s.

Eurodotace využijeme
zejména pro tramvaje,
elektrobusy a bateriové
trolejbusy
Do modernizace dopravy
proudí významná část
prostředků vyčleněných pro
pražský operační program,
a proto jsme o rozhovor
tentokrát požádali Davida
Dohnala, vedoucího odboru
Strategický a investiční rozvoj
Dopravního podniku hlavního
města Prahy, a.s.
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Rozhodně ano, evropské dotace jsou jedním z důležitých
zdrojů financování rozvoje udržitelné dopravy. Od vstupu ČR
do Evropské unie pražský dopravní podnik díky nim uskutečnil
už celou řadu investičních akcí, které veřejné dopravě v Praze
velmi pomohly. Bez nich by její obyvatelé i návštěvníci
na mnoho potřebných změn čekali podstatně déle. Eurodotace,
stručně řečeno, pomohly pražskou dopravu proměnit do
podoby a formy, kterou si metropole ve středu Evropy zaslouží.

Ve druhém programovém období v letech 2007 až 2013
šlo v Operačním programu Doprava zejména o prodloužení
metra trasy A ze stanice Dejvická do stanice Motol s finanční
podporou přes osm miliard korun. Prostřednictvím Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost jsme realizovali
18 projektů za téměř 2,5 miliardy korun. Podporu jsme získali kromě
jiného na rekonstrukce tramvajových tratí v Plzeňské, Evropské
či Střešovické ulici, na výstavbu nových tratí v Radlické ulici
a v Podbabě a na bezbariérový vstup do několika stanic metra.

V současnosti čerpáme prostřednictvím Operačního programu
Praha - pól růstu ČR dotace na 17 projektů v celkové
Pro bližší představu uvedu, že v prvním programovém
odhadované výši 660 milionů
období v polovině minulé dekády
korun. Mimo jiné jde o modernizaci
Eurodotace pomohly proměnit
dopravní podnik získal z Bruselu
pohyblivých schodů ve stanicích
dotace v celkové výši 375 milionů
pražskou dopravu do podoby,
metra Palmovka, Karlovo náměstí,
korun. Hrazena z nich byla
Skalka,
Náměstí
Republiky
kterou si zaslouží.
například rekonstrukce tramvajové
a Anděl, vytápění stanice Háje,
trati v Sokolovské ulici, výtah ve stanici metra Florenc
větrání ve větracích šachtách na několika úsecích trasy metra C
či zavedení systému aktivní preference autobusů a tramvají,
či osvětlení ve stanicích Skalka a Jinonice. Připravujeme i další
tedy opatření pro přednost vozidel MHD na světelných
projekty, které podáme do výzvy zaměřené na energetické
křižovatkách.
úspory v dopravě, jež má být vyhlášena v polovině ledna.
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rozhovor
Jsou nějaké projekty, které DPP realizuje, či realizoval, které by
bez podpory z ESIF nemohly vzniknout, případně by vznikly
jen v omezené míře?

V příštím programovém období po roce 2020 bychom
evropské prostředky rádi využili především na výstavbu
a modernizaci tramvajových tratí, na nákup bateriových
trolejbusů a elektrobusů, a to včetně jejich infrastruktury, ale
také třeba na bateriová úložiště měníren. Konkrétní využití
máme už v tuto chvíli jasné pro zhruba čtyři miliardy korun.

Dopravní podnik každoročně připravuje návrh investičního
plánu, který poté schvaluje představenstvo společnosti.
Investiční akce, jež mají realizační i finanční přesah i do dalších
Na závěr bych rád podotkl, že pražský dopravní podnik
let, podnik pokrývá z vlastních zdrojů - z odpisů, z přiměřeného
patří mezi nejvýznamnější příjemce
zisku i z ostatních zdrojů, například
evropských dotací v hlavním
z účelových investičních dotací od
U příštích eurodotací máme
městě - ve třech programových
hlavního města. Díky podpoře
obdobích v letech 2004 až
z Evropské unie však podnik může
už teď jasné využití pro čtyři
2019 resp. 2022 by mohlo jít až
vybrané akce realizovat dříve či
miliardy
korun.
o 15 miliard korun. Všechny
rychleji, což je právě případ již
podpořené projekty přispěly k tomu,
zmíněných tramvajových tratí,
že život v Praze, jehož je veřejná doprava neoddělitelnou
prodloužení metra na trase A nebo všech projektů z OP PPR.
součástí, je příjemnější.
Co by DPP v budoucnu chtěl z ESIF financovat? Kde je
největší potenciál pro využití těchto fondů v pražské dopravě?
V rámci Operačního programu Doprava jsme podali šest
předběžných projektových žádostí s celkovými prostředky
blížícími se třem miliardám korun. V rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR chceme v příštím roce
požádat o dotaci na pořízení bateriových kloubových
trolejbusů a standardních elektrobusů za více než
300 milionů korun. Jak jsem už částečně zmínil, čekáme
také na vyhlášení výzvy číslo 33 s předpokládanou alokací
280 milionů korun, díky níž budeme moci ve vybraných
stanicích a tunelech metra vyměnit zastaralé energeticky
náročné osvětlení a vzduchotechniku.
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o čem se mluví
Díky komunitnímu centru
Lehovec ožil

D

obrý nápad, promyšlený, rychlý a pečlivě
kontrolovaný postup prací a velké nasazení
všech zapojených – díky tomuto všemu
dohromady se za pouhých pět měsíců podařilo
proměnit chátrající opuštěný prostor v panelovém
domě uprostřed sídliště Lehovec v životem kypící
centrum celé oblasti. Většinu prostředků nezbytných na
jeho vytvoření a provoz zajistila podpora z pražského
operačního programu.

Lehovec je malé uzavřené sídliště se základní a mateřskou
školou, které donedávna nenabízelo téměř žádnou
příležitost pro trávení volného času. Před pár lety zavřela
i jediná místní hospůdka. Část zdejších obecních bytů je
využívána pro sociální bydlení, žije tu početná komunita
Romů, přičemž řada místních obyvatel má jen minimální
vzdělání a potýká se s chudobou, dluhy či nezaměstnaností.

Takto to na místě vypadalo dříve...

...a takto nyní.
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Bezmála polovinu klientů centra tvoří senioři.
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o čem se mluví
Centrum velmi chybělo
„Sociální potíže tíží více než 6,5 tisíce obyvatel naší městské
části a pokud bychom situaci neřešili, tito lidé by propadali stále
hlouběji do bludného kruhu příčin a důsledků. Je velmi obtížné
vymanit se ze sociálních problémů, když okolní společnost tento
stav považuje za normální. Je proto důležité pracovat s lidmi, kteří
zde bydlí, a pomáhat jim z těchto potíží se vymanit,“ uvedla Dita
Lamačová z Úřadu městské části Praha 14.

Centrum nabízí pohybové aktivity pro všechny generace.
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Radnice proto před třemi lety požádala o dotaci na projekt
přestavby prázdného a chátrajícího prostoru v panelovém
domě v Kardašovské ulici na komunitní centrum, které by
lidem z okolí nabídlo potřebné služby. Rekonstrukce začala
v květnu 2017 a první návštěvníky centrum přivítalo již o pět
měsíců později. Vznikl zde sál, učebna, herna, kuchyňský
kout a samozřejmě sociální zařízení, šatny a další potřebné
zázemí.

Aktivity pro každého
Radnice uspěla i se žádostmi o podporu dvou navazujících
projektů, díky čemuž centrum může již třetím rokem zdarma
nabízet velké množství potřebných aktivit. Jejich seznam
zahrnuje vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory (práce na
počítači, trénování paměti, kondiční cvičení, tai-chi, sebeobrana,
zpívání pro radost, rukodělný kroužek), pro děti (doučování,

logopedie, příprava na školu, tanec, zpěv, výtvarné aktivity)
i pro dospělé (hoop dance, kurzy českého jazyka pro cizince,
vzdělávací semináře). Centrum pořádá také cestopisné besedy
spojené s komunitním vařením, oblíbené jsou sobotní kreativní
dílny, workshopy v komunitní zahrádce či divadelní představení.
Velký zájem je také o právní a odborné poradenství, které
zahrnuje mj. oblast financí, zaměstnání či bydlení. Aktivity centra
zajišťují jeho pracovníci a externí lektoři.

Spektrum činností určených pro děti je velmi široké.
4 / 2019
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o čem se mluví
Jen od začátku letošního roku centrum navštívilo bezmála
700 lidí a v tuto chvíli již zájem o aktivity centra atakuje horní
kapacitní hranici.
„Troufám si říct, že kolem našeho centra se vytvořila velká
rodina, která se utěšeně rozrůstá. Lehovec doslova pookřál, ožil
a místní obyvatelé s ním. Už nesedí sami doma, ale využívají

všech našich aktivit a přicházejí i s dalšími nápady. Konají se
zde třeba zkoušky místních kapel, různá setkání, děti i dospělí
si přicházejí zahrát společenské hry, vypít čaj a poklábosit,
nebo aspoň na chvilku chytit wi-fi. A chodí i lidé odjinud
– z Hloubětína, Černého Mostu, Kyjí, ale i ze vzdálenějších
části Prahy,“ poznamenala koordinátorka komunitního centra
Romana Veselá.

Velkou část návštěvníků lehoveckého
komunitního centra tvoří senioři. Patří mezi ně
i pětasedmdesátiletá paní Eva.
Tato příjemná starší dáma bydlí nedaleko komunitního centra,
takže se do něj zvládá dopravit i přes své zdravotní potíže. Po
nedávné smrti manžela, který byl léta upoután na lůžko a ona se
o něj starala, zůstala kvůli složitým rodinným vztahům na všechno
sama. V některých obdobích nezvládá ani finančně krýt provoz
domácnosti. Její zdravotní stav navíc není nejlepší. Před časem
utrpěla v MHD úraz, s jehož následky se potýká dosud. Často má
potíže se kamkoliv dopravit, a to i na úřady nebo k lékaři.
Potřebnou pomoc i rozptýlení paní Eva našla právě v blízkém
komunitním centru. „V rámci poradenství jsme jí zprostředkovali
žádost o příspěvek na bydlení, pečovatelku do domácnosti a pomoc
na Úřadu městské části Praha 14. S právníkem a poradcem řešila
i reklamace služeb, získání brigády, dědické řízení a návrh na
celkové řešení bydlení,“ uvedla koordinátorka Romana Veselá.
„Právník mi poradil, jak postupovat při trestním řízení, při posouzení
svéprávnosti i při řešení záležitostí týkajících se dědictví. S poradcem
jsem probírala komplikace spojené s dětmi a s bydlením i formální
podobu dokumentů. Účastnila jsem se i poradenských přednášek,“
řekla paní Eva.

Velký zájem vyvolal i letošní druhý ročník sousedské slavnosti nazvané Zažít Kardašovskou jinak.
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„Zaujal mě ale také počítačový kurz, docházela jsem na něj celý rok
a dnes si díky tomu už dokážu mnoho věcí vyřídit sama z domova.
Líbí se mi také možnost aranžovat a tvořit na rukodělných aktivitách,
mám ráda zpívání pro radost, které mě nabíjí a uklidňuje. Kdybych
mohla, ještě častěji bych navštěvovala komunitní vaření. Jsem moc
ráda, že to vše mám blízko, protože dřív jsem na takové kurzy
a aktivity jezdila až na Smíchov. Odpočinu si tu, jsem mezi lidmi
a navíc tu mám kamarádky z okolí,“ dodala s úsměvem paní Eva.

Paní Eva si centrum velmi oblíbila.

FAKTA O PROJEKTU
•

Celková podpora tří projektů z OP PPR schválená
v 17., 18. a 34. výzvě: 17,8 milionu korun

•

Doba realizace projektů: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2020

•

Žadatel: MČ Praha 14
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Rozvoji Prahy pomohou
výsledky práce vědců ČVUT

O

dolnější asfalt na silnice, zařízení pro lepší
orientaci seniorů s vadou zraku či systém pro
zvýšení bezpečnosti hasičů - tyto a dalších šest
produktů jsou výsledkem projektu, který s podporou
z pražského operačního programu realizovala Fakulta
stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Pražský magistrát podporuje zájem vědeckovýzkumných
institucí na území hlavního města o komerční využití výstupů
jejich práce a o přenos nových technologií a znalostí
do oblastí, která jsou pro město klíčová. Na půdě ČVUT
oproti tomu působí týmy odborníků na dané oblasti a škola
usiluje o spolupráci s podnikovou sférou a veřejnou správou
při řešení společných projektů, pro což poskytovala realizace
tohoto projektu ideální příležitost. Jeho cílem bylo ověřit
proveditelnost a komerční potenciál devíti dílčích projektů
zaměřených na komplexní rozvoj města a připravit podmínky
pro jejich využití v provozech a službách hlavního města.
Projekt byl rozdělen do dvou etap: v první byla zejména
ověřena proveditelnost jednotlivých projektů a poptávka
na trhu, ve druhé pak byl vybrán nejvhodnější způsob
ochrany duševního vlastnictví výstupů projektů a navázána
spolupráce s komerčním partnerem. Ačkoli autoři projektu
na jeho počátku odhadovali, že uplatnění na trhu najde
zhruba polovina ověřovaných produktů, úspěšné nakonec
budou pravděpodobně všechny.
ČVUT vyvinula řadu potřebných technických zařízení. Zdroj: www.wikipedia.org
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Nové materiály a postupy
Patří mezi ně například unikátní vláknocementové materiály,
schopné nahradit na poklopech revizních šachet litinu či ocel,
nebo tzv. jednopotrubní otopná síť, tedy zařízení, které v jediném
těle spojuje odbočku z přívodního potrubí, pumpu i jímku pro
teplotní měření otopné a vratné vody. Vědci rovněž zkoumali
možnosti energetického využití směsného komunálního odpadu
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technologií plazmového zplynování a pracovali na vývoji
softwarového systému umožňujícího velmi rychlé vyhodnocení
vlivu vegetace na určitou oblast ve městě. Cílem dalšího
projektu bylo vyvinout cenově dostupný analyzátor pracující
na principu rentgenové fluorescence, který je schopen provádět
2D a 3D prvkovou analýzu historických předmětů určených
k restaurování. Jejich nedestruktivní chemická analýza by mohla
objasnit jejich původ nebo způsob zhotovení.
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Odolnější asfalt na silnice

Pomoc pro nevidomé

Správci silnic netrpělivě očekávaný je jistě výsledek projektu,
který usiloval o vyvinutí materiálu schopného garantovat co
nejdelší životnost konstrukcí vozovek, snížit počet jejich oprav
a urychlit údržbu nebo opravy.

Práce na vývoji jednoho z produktů probíhaly kromě
jiného také v Domově pro zrakově postižené na Smíchově.
„Výsledkem projektu je 3D model budovy, který prostřednictvím
integrovaných plánů jednotlivých podlaží umožňuje seniorům
hmatem prozkoumat vnitřní prostory budovy a pro poskytování
detailních informací využívá detekce dotyku a hlasové syntézy.
Model přispívá ke zrychlení procesu adaptace nevidomého
člověka na nové prostředí a zvyšuje bezpečnost, soběstačnost
a sebejistotu klientů tohoto zařízení při samostatném pohybu,“
řekla Petra Kalinová.

„Jde o nízkoúdržbový kompozitní kryt asfaltových vozovek,
jehož ložní vrstvu tvoří vylepšená kompozitní směs, která
dobře kombinuje dostatečnou tuhost, prodlouženou únavovou
životnost a odolnost proti vzniku mrazových trhlin. U kompozitu
této ložní vrstvy lze jako dílčí efekt uplatnit koncepty použití
recyklovaného asfaltového materiálu, vláken nebo technologií
snižujících energetickou náročnost. Koncept se zaměřuje na dvě
oblasti, a to z důvodu cílových odběratelů výsledků. Vlastní řešení
nízkoúdržbového kompozitního krytu z hlediska principů návrhu,
použitelných typů konstrukčních vrstev a požadavků na kvalitu
a mezní technické parametry je řešeno formou metodického
manuálu pro správce/investora silniční infrastruktury,“ uvedla
Petra Kalinová z odboru pro transfer technologií ČVUT.

Vyšší bezpečnost pro hasiče
Výsledek dalšího z projektů je primárně určen pro jednotky
integrovaného záchranného systému, které ho využijí při výcviku
svých členů. „Jde o senzory na páse, který se připevní na hrudník
například hasiče, a sleduje se jeho fyzický a psychický stav při
zásahu. Některé jednotky lze doplnit i GPS snímačem pro určení
aktuální polohy konkrétního jedince. Získané parametry mohou
být ukládány pro zpětnou analýzu,“ přiblížila mechanismus
Petra Kalinová.
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FAKTA O PROJEKTU
•

Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 7 nazvané
Podpora transferu technologií z výzkumných organizací
do praxe: 18,5 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

•

Žadatel: ČVUT
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o čem se mluví
Pražské Jezulátko pomohlo
dětem přiblížit „jiný“ svět

J

edinečný zážitek a zcela novou zkušenost má za
sebou bezmála 1200 pražských školáků, kteří
se v rámci projektu podpořeného z pražského
operačního programu zapojili do interaktivních
programů v kostele Pražského Jezulátka.

V neposlední řadě se autoři projektu snažili umožnit dětem
poznat kostel jako živé místo, které je volně přístupné každému,
přiblížit jim jeho význam v dnešním světě, ale také jim třeba
zprostředkovat informace o tom, jak se v kostele chovat, či kdo
žije v klášteře a v čem spočívá jeho práce.
Zájem škol i konkrétní podoba projektu byla v roce 2016 ověřena
prostřednictvím pilotního projektu, do kterého se zapojilo osm
tříd různých pražských základních škol. Členy tehdejšího týmu,
který se stal i základem týmu realizujícího větší projekt, byli kromě
jiných především zkušení pedagogové 1. stupně základních škol
a lektoři takových organizací, jako je Junák či Ymca Familia.

Dvouletý projekt nazvaný Objevování stop lidí minulosti
a současnosti v kostele Pražského Jezulátka využíval
genia loci této proslulé malostranské památky, jíž na
seznamu nejnavštěvovanějších kostelů v Praze patří druhá
příčka. „Náš kostel navštíví kolem půl milionu návštěvníků
ročně. Většinu z nich tvoří cizinci, z nichž pro mnohé je
Pražské Jezulátko hlavním důvodem jejich cesty do České
republiky, nebo dokonce cesty do Evropy vůbec. Je proto
smutné, že mnoho Pražanů včetně dětí tuto památku nikdy
nenavštívilo,“ řekl převor Kláštera Pražského Jezulátka Pavel
Pola, který v realizačním týmu projektu působil jako externí
odborný konzultant.
Kostel – živé, otevřené místo
Projekt, kterého se zúčastnili žáci 60 tříd prvního stupně z desítek
pražských základních škol, respektoval různosti vyznání žáků
i náboženskou neutralitu školy. Jeho cílem bylo kromě seznámení
dětí s proslulou památkou především rozvíjet jejich respekt
k přesvědčení a vnitřním hodnotám a odlišnostem druhých
lidí a respekt k tradicím a kulturnímu i historickému dědictví.
Do programu se zapojilo více než tisíc pražských školáků.
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Většina dětí slavnou památku navštívila poprvé.
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o čem se mluví
Zvědavé dotazy vítány
Projekt nabídl dvě varianty programů - pro mladší a starší děti.
Učitelé nejprve na základě doprovodných materiálů téma se
svými třídami otevřeli, načež se s nimi vydali kostel navštívit.
Prvňáci, druháci a třeťáci v něm strávili hodinu a půl, čtvrťáci
a páťáci o hodinu déle. Během této doby je odborní lektoři
seznámili s interiérem, historií i současným fungováním kostela.
„Naprostá většina dětí tu byla poprvé, občas se našel někdo, kdo
si vzpomněl, že tu už někdy byl s rodiči, nebo babičkou. Výjimkou
jsou naši sousedi z Malostranské základní školy. Ti tu pravidelně
pořádají školní vánoční besídku a kostel samozřejmě znají,“ řekla
Hana Říhová z kanceláře Kláštera Pražského Jezulátka, která
se na projektu podílela jako lektorka a koordinátorka.
„Zajímavé bylo pozorovat, jak se třída postupně zapojuje a sžívá
s prostorem kostela. Nejprve bylo na tvářích dětí čekajících
před kostelem na zahájení programu vidět, že moc nevědí,
co mají čekat. Když však začaly kostel prozkoumávat, často si
všímaly věcí, kolem kterých my dospělí procházíme téměř bez
povšimnutí, jako jsou detaily na obrazech či výzdobě. Pak už
se rychle začaly zapojovat do připravených aktivit a nakonec
se samy snažily něco tu vytvořit a zanechat,“ podotkla Hana
Říhová.
„Někdy se objevily i otázky týkající se víry a jejího prožívání,
některé děti se přihlásily k tomu, že jsou věřící nebo že chodí
do kostela. Obecně jsme ale nepředpokládali, že mají nějaké
znalosti a snažili jsme se, aby se tu cítily jako vítaní hosté, kteří se
mohou na cokoli zeptat,“ řekl Pavel Pola. Jedinečným zážitkem
pak pro většinu dětí bylo setkání s některým z mnichů žijících
v mezinárodní klášterní komunitě.
Školáci si prohlédli i běžně nepřístupná místa.
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Vánoční výzdoba v kostele se dětem líbila.
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o čem se mluví
Dětem se otevřely i uzamčené dveře
•

Žadatel: Klášter Pražského Jezulátka

Malí školáci rovněž dostali možnost vyzkoušet si aktivity, které
běžný návštěvník kostela nezažije, a navštívit místa, která
obvykle nejsou přístupná, jako je krypta, chór a prostory kláštera.
Většina tříd se zapojila i do dalších aktivit, jež na návštěvu
kostela navazovaly, ať už šlo o vánoční návštěvu kostela,
výtvarné soutěže, nebo program zaměřený na příběhy lidí
žijících v různých částech světa.
A jak převor Kláštera Pražského Jezulátka projekt hodnotí?
„Na rodiče jsou v zaměstnání kladeny čím dál větší nároky a na
děti jim mnoho času nezbývá. Děti tráví čas ve virtuálním světě,
místo toho, aby objevovaly ten skutečný. Učitelé jsou nuceni klást
u dětí důraz především na výkon, na úkor prožívání a přemýšlení
o otázkách zakotvení člověka ve světě. Věřím, že v našem
programu mohly děti zažít něco důležitého pro život: snad náš
program alespoň malou kapkou přispěl k utváření hodnot, jako
je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost,
a děti se dozvěděly také něco nového o křesťanství jako součásti
naší kultury,“ uzavřel Pavel Pola.

FAKTA O PROJEKTU

Pro děti se otevřela i krypta, chór a klášter.
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•

Podpora z OP PPR schválená ve 21.výzvě nazvané
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze
v multikulturní společnosti: 1,6 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019
Chybět nesmělo ani světlo svíček.
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metodické okénko
Dotace ohrožují chyby
v projektech
S rostoucím počtem schválených a realizovaných projektů
narůstá také počet chyb v projektech. O vyjádření jsme
požádali vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol
Odboru evropských fondů MHMP Lindu Sadílkovou.
O jaké chyby konkrétně jde?
Pochybení se objevují zejména v zadávání a plnění veřejných
zakázek. Bohužel jde o chyby, které často mají velký finanční
dopad na dotaci. Naše zjištění se nejvíce týkají porušení zásad
diskriminace, například diskriminačního vymezení předmětu
zakázky (slučování nesouvisejících plnění), diskriminačního
nastavení technické specifikace a porušení v oblasti
podstatných změn závazku.

38 | Zprávy z pólu – zima 2019

Jak by měli žadatelé o podporu a její příjemci
postupovat?
V tomto roce náš odbor jako řídicí orgán operačního
programu připravil seminář pro příjemce, který se právě
této problematiky, tedy veřejných zakázek, týkal. Tuto
problematiku prezentujeme i na obecných seminářích pro
příjemce pořádaných ke zprávám o realizaci, kde i příjemce
informujeme o častých chybách. Příjemci samozřejmě rovněž
mají možnost využít konzultace s finančními manažery
operačního programu.
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