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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ 

 

METODICKÝ DOPIS č. 9/2021 

ředitele odboru evropských fondů  

ze dne 22. listopadu 2021 

 

o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

 

Na základě podnětu zaměstnanců ŘO se projektům předloženým v rámci 59. výzvy 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen OP PPR) uděluje výjimka z povinnosti 
zahájit realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. 
Prahy, která je stanovena v kap. 11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. 

 

S ohledem na to, že lhůta pro zahájení realizace projektů 6 měsíců od schválení projektů 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy nevyplývá z tzv. Jednotného metodického prostředí, je možné 
výjimku udělit. 

 

Výjimka se vztahuje na všechny projekty v dané výzvě, u nichž zahájení realizace do 6 měsíců 
od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy není možné kvůli řádnému 
dokončení realizace předcházejícího projektu financovaného z ESI fondů. 

 

K udělení výjimky bylo přistoupeno proto, že v rámci ESI fondů mají být podporovány 
komplementární vazby. To kromě jiného znamená podporu projektům, které na sebe 
chronologicky a věcně navazují. Bez udělení výjimky by však docházelo k tomu, že by příjemci 
uměle zkracovali předchozí projekty kvůli zahájení navazujících či odstupovali zcela od 
navazujících projektů. Jelikož to není žádoucí, došlo k úpravě pravidla v dané výzvě udělením 
výjimky. 

 

Předmětná výzva č. 59 je charakteristická tím, že se mezi podpořenými projekty vyskytuje 
několik subjektů, které již realizují projekty zaměřené na podporu provozu dětských skupin v 
rámci výzvy č. 42. Příjemci mají zájem jak o dokončení realizace předcházejícího projektu, tak 
i o realizaci následného navazujícího projektu z 59. výzvy. Z důvodu povinnosti zahájit projekt 
do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy by však na sebe časové 
harmonogramy projektů obtížně navazovaly. 
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Projekty, které výjimku využijí, musí splnit následující: 

1. řádně dokončit předchozí projekt realizovaný z ESI fondů, 
2. dodržet lhůtu pro nejzazší ukončení realizace projektu (navazujícího) dle textu výzvy 

č. 59. 

O prodloužení termínu pro zahájení realizace není nutné individuálně žádat – kontaktní osoby 
relevantních projektů budou vyrozuměni řídicím orgánem. 

 

 

 

 ……..podepsáno elektronicky……… 
 

 Ing. Karel Andrle 
 ředitel odboru evropských fondů 
 Magistrát hl. m. Prahy 
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