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editorial

fakta o OP PPR

Vážení kolegové,
milí čtenáři,

OP PPR: Uzavřeny smlouvy
již na 1520 projektů

léto je za dveřmi, ale pro nás čas odpočinku rozhodně
nenastává. Kromě toho, že se staráme o hladký dojezd
pražského operačního programu a chystáme se na akce
konané v rámci českého předsednictví Radě EU, pracujeme
i na tom, aby Praha a její obyvatelé získali maximum možného
z nově otevíraných unijních zdrojů. Právě pro ty z vás,
které dění a změny v oblasti evropských dotací zajímají,
jsou určeny následující stránky.

Celkem 1778 z 2325 projektů předložených do Operačního
programu Praha - pól růstu ČR až dosud schválili
pražští zastupitelé. Žádosti o dotace mířily do 57 výzev,
které byly v pražském operačním programu vyhlášeny.
Celkové způsobilé výdaje schválených projektů včetně dvou
projektů technické pomoci přesáhly 13,4 miliardy korun.
K 1. červnu byly uzavřeny smlouvy ve výši 11 miliard korun
celkových způsobilých výdajů, a to u 1520 projektů včetně
dvou projektů technické pomoci.

Úvodní rubrika shrnuje události posledních týdnů, mezi něž patří
například květnové oslavy Dne Evropy, které se po dvouleté
covidové pauze vrátily na Střelecký ostrov. Najdete
tu pozvánku na výstavu úspěšných projektů podpořených
z našeho operačního programu i odkazy, jež vám umožní
seznámit se s některými z nich z pohodlí domova. Dozvíte
se, jakých zásad se vyplatí držet při podnikání v sociální
oblasti, i to, jak evropské peníze pomohly matce s dětmi,
kteří se stali oběťmi domácího násilí. Přinášíme zprávu o návštěvě
zástupců Monitorovacího výboru Operačního programu
Praha – pól růstu v ČR u dvou příjemců dotace, ale také
třeba upozornění pro příjemce, aby nezapomínali kontrolovat,
zda dodavatelé, jimž chtějí zadat veřejnou zakázku, nefigurují
na sankčních seznamech EU mířících proti Rusku.
V rozhovoru jsme se tentokrát zaměřili na Národní plán
obnovy, který je pro Prahu jedním z důležitých zdrojů
evropských prostředků. Projekty, které by nám plán měl
pomoci uskutečnit, totiž ohrožuje inflace a už teď je jasné,
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že na ty hlavní, týkající se elektrifikace pražské veřejné
dopravy, nebudou původně vyčleněné prostředky stačit.
V rámci první z tradičních návštěv u příjemců podpory
vás zavedeme na sídliště Černý Most, kde nezisková
organizace JAHODA organizuje aktivity pro děti a mládež
ze sociálně slabých rodin. Pro řadu z nich, jak se přesvědčíte,
jde o pomoc, která obrátila jejich životy zcela novým směrem.
Při druhé návštěvě nahlédneme do mateřské školy v Řeporyjích,
jež díky dotaci mohla přistavět nový pavilon, a vyřešit tak
letitý problém s nedostatkem míst pro děti.
Vážení přátelé, přeji vám příjemné a klidné léto.
Ing. Karel Andrle

Nejvíce projektů, a sice 1288 z 1587 předložených,
schválilo pražské zastupitelstvo ve 23 výzvách vyhlášených
v rámci prioritní osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora
zaměstnanosti. Na tuto prioritní osu je vyčleněno téměř
2,8 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů dosud
schválených ZHMP činí více jak 3,5 miliardy korun. Smlouvy
byly uzavřeny u 1144 projektů, a to ve výši přesahující
tři miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 89 ze 138 předložených projektů schválilo ZHMP
ve 13 výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této osy
dosahuje téměř tří miliard korun, celkové způsobilé výdaje
projektů zatím schválených pražskými zastupiteli přesáhly
3,9 miliardy korun. Smlouvy byly uzavřeny u 74 projektů, a sice
ve výši přesahující tři miliardy korun celkových způsobilých
výdajů včetně podpory prostřednictvím finančních nástrojů.
Celkem 36 ze 46 podaných projektů schválilo ZHMP
v 11 výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita
a energetické úspory. Celková alokace této osy přesahuje
2,6 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů
schválených ZHMP dosahují bezmála 3,5 miliardy korun.
Uzavřeny byly smlouvy ve výši přesahující tři miliardy korun
celkových způsobilých výdajů, a to u 34 projektů.

Celkem 363 z 552 předložených projektů schválili pražští
zastupitelé v deseti výzvách vyhlášených v prioritní ose 3
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková
alokace této osy činí téměř 1,3 miliardy korun, celkové způsobilé
výdaje schválených projektů dosahují téměř dvou miliard
korun. Smlouvy byly uzavřeny u 266 projektů, a to ve výši
bezmála 1,5 miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

ředitel Odboru evropských fondů MHMP
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aktuality
Nahlédněte s podcasty
pod pokličku projektů
Operační program Praha - pól růstu ČR už pomohl
na svět více než jednomu a půl tisíci projektů,
které pomáhají zlepšovat život v Praze. Nahlédněte
prostřednictvím podcastů, které jsme pro vás
připravili, do zákulisí několika z nich.
Podcasty Peníze pro Prahu na vás čekají na Spotify.
https://open.spotify.com/show/1b4HuLurEPLQibWnc7Bcca

Úspěšné projekty budou
opět k vidění v Nové radnici
Další z podcastů vás zavede do Kolovrat, jimž evropská
dotace umožnila přistavět ke zdejší mateřské škole nový
pavilon se třemi novými třídami.
Pozveme vás rovněž na prohlídku velkokapacitního parkovacího
domu, který s podporou z pražského operačního programu vyrostl
na Černém Mostě.

Pokud jste zjara nestihli navštívit ve Škodově
paláci výstavu úspěšných projektů realizovaných
s podporou z pražského operačního programu, máte
nyní další šanci. S vybranými projekty se v červenci
budete moci seznámit v přízemí Nové radnice
na Mariánském náměstí.
Výstava nazvaná Mapa projektů představuje příklady
podpory z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Vybrané projekty, zahrnující všechny čtyři prioritní osy
programu, stručně a srozumitelně přibližují konkrétní výsledky,
které evropské prostředky hlavnímu městu přinesly. Oproti
dvanácti projektům zařazeným do první expozice se jich
v budově pražského magistrátu představí dokonce šestnáct.

Návštěvníci se zde například dozvědí, jak se rodil projekt
velkokapacitního parkovacího domu, nedávno otevřeného
na Černém Mostě, či jak probíhala modernizace osvětlení
na hlavních dopravních tazích na severovýchodě Prahy.
Připraveny tu pro zájemce jsou také informace o komunitním
centru v Praze 8, které pomáhá bývalým vězňům,
a o projektu, jehož cílem je vybavit Nemocnici Na Františku
unikátním navigačním systémem.
V 57 výzvách pražského operačního programu bylo
od jeho spuštění v roce 2014 schváleno přes 1600 projektů.
Ty pomáhají zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělání a sociální
péče, podporují vědce, začínající či inovující malé a střední
podnikatele a rovněž přispívají k ochraně životního prostředí
a šetrnějšímu nakládání s přírodními zdroji.
Všechny mapy projektů lze najít na https://www.
penizeproprahu.cz/realizovane-projekty/mapa-projektu/.

S jedním z podcastů, nazvaným Pomáháme dobrým
nápadům vyrůst, si uděláte představu, na čem díky evropským
prostředkům pracovali experti České zemědělské univerzity.
Z řady projektů, které tato vysoká škola s podporou
z pražského operačního programu uskutečňovala, jsme
tentokrát vybrali projekt zaměřený na vývoj softwaru
pro sdílení studijních materiálů.
Výstavu bude možné navštívit v přízemí Nové radnice. U vstupu na ni upozorní informační tabule.
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aktuality
Dokončit rozšíření
Strakonické se podařilo
o dva měsíce dříve

K rozšíření silnice bylo nutné upravit svahy, postavit jeden
a půl kilometru dlouhou opěrnou zeď, přeložit inženýrské sítě
a vybudovat novou dešťovou kanalizaci. V místě zástavby
byl použit asfalt se sníženou hlučností a pro chodce byly
postaveny nové chodníky a podchod.

S

P

dvouměsíčním předstihem, už před polovinou
května, se stavbařům podařilo dokončit
práce na rozšíření Strakonické ulice v úseku
mezi zastávkami Dostihová a Barrandovský most.
Ke dvěma jízdním pruhům zde přibyl nový plnohodnotný
jízdní pruh pro autobusy a integrovaný záchranný systém,
jehož více než dvou a půl kilometrová délka z něj činí
nejdelší vyhrazený jízdní pruh v Praze. Pražský operační
program tento projekt podpoří 380 miliony korun.

Ve zmíněném úseku Strakonické ulice nebylo možné
vyčlenit pro vozy MHD a IZS vlastní plnohodnotný pruh,
takže tu často vznikaly kolony a do potíží se mohly dostat
nejen autobusy, ale i sanitky, vozy hasičů či policie.
Pražští zastupitelé proto z Operačního programu Praha – pól
růstu ČR vyčlenili prostředky potřebné na rozšíření kritického úseku.
Loni v březnu byly zahájeny stavební práce, s jejichž ukončením
včetně dopravních uzavírek se počítalo na letošní červenec.

řestože sociální podnikání v České republice čelí
řadě překážek, dokáže i projekt tohoto druhu
uspět, zlomit počáteční nedůvěru zákazníků
a obstát v konkurenčním prostředí – pokud ovšem
vychází z dobře promyšleného podnikatelského
plánu. Potvrdila to evaluační studie zpracovaná
pro
magistrátní
odbor
evropských
fondů,
jež zkoumala dopad a přínos neinvestičních projektů
sociálního podnikání, podpořených z pražského
operačního programu.

Po dobu úprav platila na Strakonické nezbytná dopravní omezení.

„S ohledem na chystanou rekonstrukci Barrandovského mostu
se nám podařilo práce urychlit. O Velikonocích, kdy byly
silnice poloprázdné, svedli stavbaři provoz do jednoho pruhu
a ve středním a rychlém pruhu opravili povrch vozovky. I díky
tomu mohly být uzavírky odstraněny ještě před spuštěním
rekonstrukce mostu, což výrazně přispělo k poměrně hladkému
startu této náročné akce,“ řekla mluvčí Technické správy
komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
Práce se podařilo dokončit v předstihu.
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Dobře promyšlené sociální
podnikání se dokáže
na trhu prosadit

Neziskové subjekty se v českém prostředí často potýkají
s váhavým přístupem klientů, kteří nezřídka dávají důraz
na kvalitu a rychlost a „příběh“ konkrétního výrobku či služby
je příliš nezajímá. Klíčem k tomu, aby sociální podniky dokázaly
po startovací podpoře dosáhnout ekonomické nezávislosti
a udržet ji, bývá propracovaný podnikatelský plán zahrnující
zamýšlený rozvoj i možná rizika. Osvědčily se kupříkladu
nápady, jak využít specifické dovednosti či zkušenosti pracovníků
s handicapy. Ty totiž někdy lze přetavit ve výhodu, kterou
konkurence nabídnout nemůže. Rozhodující pro dlouhodobou
udržitelnost sociálního projektu tak může být třeba skutečnost,
že řada lidí se zrakovým postižením dokáže psát rychleji
než lidé bez tohoto handicapu.
Evaluační studie se zaměřila na šest projektů sociálního
podnikání, které lze označit za příklady dobré praxe. Patří

mezi ně i dohledové centrum pomáhající seniorům a zdravotně
postiženým lidem, jehož zaměstnanci jsou ze tří čtvrtin lidé
se zdravotním handicapem a lidé starší 50 let, tedy ti, kteří jsou
na pracovním trhu ohroženi. Úvodní dotace na rekonstrukci
prostor a provoz sice podnik úspěšně nastartovaly, ovšem
udržet ho v chodu se daří i po ukončení projektu. Potvrdil
se přitom předpoklad, že handicapovaným a seniorům
nejlépe porozumí a poradí právě zástupci téže skupiny.
„Schopnost vžít se do toho druhého, jeho problémů, pocitů,
obav… to vše je pro nás ´zdravé´ podstatně obtížnější než
pro toho, kdo si tím sám prošel,“ říká zakladatel a ředitel
společnosti Feel Czech (dnes ProAsist s.r.o.) Rostislav Haufer.
Kromě spokojených klientů se mu podařilo vytvořit i dobře
spolupracující tým s téměř nulovou fluktuací. „Je třeba řídit
se srdcem a rozumem, a to v tomto pořadí. Z hlediska zásad
bych dal důraz na partnerský přístup a otevřenost,“ podotýká.
Se závěrečnou zprávou z evaluace je možné se seznámit na
www.penizeproprahu.cz/evaluace/.

Zaměstnanci podniku vytvořili skvěle fungující tým.
2 / 2022
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aktuality
Sociální bydlení umožnilo
rodinám nový začátek

Ř

ešit
nedostatečnou
kapacitu
sociálního
bydlení v Třeboradicích bylo cílem projektu,
který s podporou z pražského operačního
programu uskutečnila Arcidiecézní charita Praha.
Ta patří k největším poskytovatelům sociálních služeb
v hlavním městě a konkrétní výsledky už přinesl i její
nový projekt.

Arcidiecézní charita provozuje v Praze azylový dům
a dlouhodobě se potýkala s neexistencí navazujícího
ubytování. Projekt na rekonstrukci čtyř sociálních bytů (bytů
s povinně poskytovanou sociální prací) pro rodiny s dětmi,
které jsou v nepříznivé sociální situaci, měl těmto rodinám pomoci
se začleněním zpět do společnosti a s osamostatněním.
Charita žádné byty nevlastnila, k rekonstrukci využila objekt
náležející městské části Praha - Čakovice, který získala
do dlouhodobého nájmu.
Byty prošly rekonstrukcí v letech 2018–2019 a již nyní lze u všech
podpořených domácností sledovat výrazné zlepšení situace.
Celkově v uplynulém roce využívalo byty 15 osob, z toho většinu
tvořily nezletilé děti. Jak konkrétně se život rodin po přesunu
z azylového domu do sociálního bytu změnil, jsme se zeptali
v jedné z domácností, kterou tvoří žena - samoživitelka pečující
o několik nezletilých dětí.
Matka s dětmi byla nucena pomoc azylového domu vyhledat
kvůli domácímu násilí, kterého se na ní i dětech dlouhodobě
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dopouštěl její partner. Žena se s tím jednoho dne svěřila
kolegyni v práci, a ta kontaktovala sociální pracovníky,
kteří ženě pomohli od partnera i s dětmi odejít. Rodina následně
pobývala v azylovém domě a díky intenzivní sociální práci
se žena s dětmi po nějaké době osamostatnila, našla si práci
a návazné bydlení. To se jí ale bohužel nepodařilo udržet
kvůli neustále se zvyšující ceně nájemného, a proto se na několik
měsíců vrátila do azylového domu. V roce 2020 jí byl přidělen
nově zrekonstruovaný sociální byt.

Žena se v minulosti bála vyjít na ulici a žila v neustálém
strachu o sebe i své děti. Díky intenzivní sociální práci
se strachu postupně začala zbavovat, což jí pomáhá
postupně se znovu postavit na vlastní nohy. Začalo
se jí vracet ztracené sebevědomí a ke zlepšení psychického
stavu přispěla i již zmíněná jistota bydlení. Rodina začala
poprvé od odchodu z původního bydlení znovu vnímat
domov. „My to po tom útěku cítíme takto poprvé. Znamená
to pro nás strašně moc,“ řekla.

Život rodiny se od té doby po všech stránkách pozvolna
zlepšuje. Díky jistotě bydlení si mohla vytvořit každodenní rutinu
v podobě pravidelného úklidu, nákupů nebo docházky do práce
a školy. Na základě zkušenosti s domácím násilím byla matka
v minulosti uzavřená a nevyhledávala kontakt s ostatními lidmi,
což se postupem času začalo měnit. Přispívají k tomu i velmi
dobré sousedské vztahy.

Finanční situace domácnosti je stabilizovaná, ale bez příspěvků
hmotné nouze by se prozatím neobešla. Matka
se snaží přivydělávat si na občasných brigádách,
aby mohla dětem dopřát kvalitnější věci a uchránila
je tak před posměšky spolužáků a případnou stigmatizací.
S finanční situací pomáhají domácnosti i různé organizace,
které dotují například školní obědy a kroužky pro děti
či poskytují potravinovou a materiální pomoc, třeba školní
potřeby.
Rodina počítá s tím, že jednoho dne sociální bydlení
opustí a najde si komerční pronájem. Matka se postupně
snaží našetřit peníze na případnou kauci. Domnívá se,
že na to, aby komerční nájem finančně zvládla, si bude
muset najít dvě práce, což však bude možné teprve poté,
co děti povyrostou. Do té doby by rodina chtěla zůstat v sociálním
bytě, kde měsíční nájemné (bez energií) činí 75 Kč/m2.
Další příklady konkrétních dopadů projektů sociálního bydlení
na domácnosti najdete v závěrečné zprávě z evaluace
sociálního bydlení, která je dostupná na
https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/.
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Členové Monitorovacího
výboru OP PPR a zástupci
Evropské komise navštívili
dva podpořené projekty

M

Radotínské centrum Koruna propojilo do harmonického celku
kulturně komunitní centrum s kavárnou, Dům na půli cesty,
nabízející malometrážní byty a služby pro mladé lidi přicházející
z dětských domovů, základní uměleckou školu a služebnu
policie. Nový moderní komplex, na který pražský operační

program přispěl bezmála 31 miliony korun, byl otevřen loni
v říjnu a obyvatelé Radotína a jeho okolí si ho rychle oblíbili.
Má již na pět set pravidelných návštěvníků komunitních aktivit,
populární jsou i takové akce, jako je Hallowen, lampionový
průvod, Mikulášská, Masopust, divadelní představení a mnohé
další. Jak se členové delegace osobně přesvědčili, s příchodem
teplých dní ožil i dvůr uvnitř komplexu čtyř budov. Stejně
jako vnitřní prostory se i moderní venkovní prostranství stalo
místem nejen setkávání místních lidí, ale také třeba výuky
českého jazyka, pořádané pro desítky žen a dětí, které do ČR
uprchly před válkou na Ukrajině.

ultifunkční centrum Koruna v Radotíně
a Fakultní základní školu profesora Otokara
Chlupa Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy ve Stodůlkách navštívili v květnu zástupci
tří českých ministerstev, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb a Evropské komise. Cílem bylo
seznámit členy Monitorovacího výboru Operačního
programu Praha - pól růstu ČR, který je vrcholným
orgánem pro dohled nad implementací programu,
a zástupce EK s úspěšně realizovanými projekty,
podpořenými z pražského operačního programu.

Druhý projekt, s nímž se návštěvníci seznámili, uskutečňuje
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 13. Prostředky, které škola
získala z pražského operačního programu, jí umožňují
už třetím rokem systematicky, různými formami podporovat
žáky s odlišným mateřským jazykem. Projekt výrazně
napomáhá vyrovnávat startovací podmínky těchto dětí
a zlepšovat jejich znalosti českého jazyka i celkový prospěch.

Návštěvníci si prohlédli nové centrum Koruna v Radotíně.

Navštívili také školu v Praze 13.
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Zdejším pedagogům, kteří prošli speciálním školením, se daří
vytvářet ve škole multikulturní prostředí, jehož výsledkem
jsou přátelství fungující bez ohledu na mateřský jazyk a děti,
které chápou, že v jinakosti je bohatství a že znalost více jazyků
a kultur je výhodou. Díky projektu také škola dokázala hladce
a přirozeně začlenit do výuky děti ukrajinských válečných
uprchlíků.
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Nové dětské skupiny v páté
a šesté městské části bude
navštěvovat téměř stovka
dívek a chlapců

R

odiče zhruba devíti desítek dětí z páté a šesté
pražské městské části mohou své potomky
svěřit do péče nových dětských skupin. Dotaci
na jejich zřízení z pražského operačního programu
ve výši bezmála tří milionů korun v dubnu schválili
pražští zastupitelé.

může se navíc na většině míst vystřídat více dětí. Protože
o státní příspěvek na provoz dětských skupin lze každoročně
žádat pouze v lednu, uhradili jejich provozovatelé náklady
na nezbytné práce nejprve z vlastních zdrojů a půjček a nyní,
po získání dotace, jim budou proplaceny. Od ledna tak dětské
skupiny mohly být v částečném, zkušebním provozu, teď
je již navštěvuje 38 dětí. Současně se ještě dokončuje vnitřní
zařízení a venkovní herní prvky.
Více než polovina nově vytvořených míst je určena pro děti
ve věku od jednoho do tří let, které ještě nemohou být přijaty
do veřejné mateřské školy, nebo na ně - v případě dětí starších
dvou let - většinou nezbývá místo. Do práce se tak budou moci
vrátit i ti rodiče, kteří tuto možnost dosud neměli.

První podpořený projekt umožnil rozšířit kapacitu rodinného
centra MAM prostor v pražských Košířích o tři dětské skupiny.
Centrum dosud provozovalo jednu skupinu určenou pro 12 dětí.
Díky evropským prostředkům bylo možné upravit v objektu
kuchyň, schodiště, denní místnosti, sociální zařízení, šatny,
skladovací prostory a nakoupit nezbytné vybavení. Úpravami
vznikl v budově prostor pro další tři skupiny. Každá pojme šest
dětí, přičemž dvě skupiny budou určeny pro děti do tří let věku.
Díky nízkému počtu dětí ve skupinách je mohou navštěvovat
i chlapci a dívky se specifickými vzdělávacími potřebami
či odlišným mateřským jazykem.

V rámci druhého projektu vznikla dětská skupina v budově
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS)
v pražském Veleslavíně. Po vybudování hygienického zázemí
a výdejny jídla, položení nových podlah, pořízení potřebného
vybavení a úpravě venkovního hřiště tu vzniklo zázemí
pro zhruba 50 dětí, polovina z nich bude mladších tří let.
„Kromě bezpečné péče a rozvoje všestranných dovedností
a schopností dětí se chceme zaměřit na pohybové aktivity,“
řekla provozovatelka této dětské skupiny Pavla Sehnalová.
Zařízení bude částečně v provozu i o víkendu. Využívat ho v této
době budou mimo jiné rodiče studující FTVS formou dálkového
studia, kteří o sobotách a nedělích navštěvují přednášky
a skládají zkoušky.

V rámci dvou projektů vznikly čtyři dětské skupiny, které nabízejí
celkem 42 nových míst. Protože řada rodičů hodlá zařízení
využívat jen částečně, například pouze dopoledne, nebo
naopak pouze odpoledne, případně jen některé dny v týdnu,

V Košířích vznikly tři nové dětské skupiny.
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Zařízení ve Veleslavíně bude možné využívat i o víkendu.
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Dotknou se vašeho projektu
sankce mířící proti Rusku?

S

ankce Evropské unie vůči Rusku, účinné
od 9. dubna, se bezprostředně dotýkají
i zadavatelů veřejných zakázek a jejich
dodavatelů. Cílem tohoto článku je upozornit
příjemce podpory na nutnost kontrolovat, zda fyzická
či právnická osoba, jíž chtějí veřejnou zakázku zadat,
nefiguruje na sankčních seznamech. V opačném
případě by totiž šlo o nezpůsobilý výdaj projektu
a v určitých případech i o porušení rozpočtové kázně.
Sankce jsou zaměřené jak proti jednotlivým fyzickým, tak
i právnickým osobám a dělí se na individuální a ekonomické.
Individuální sankce
Tento typ sankcí směřuje vůči konkrétním fyzickým či právnickým
osobám a patří mezi ně především zmrazení finančních prostředků
a hospodářských zdrojů (například věci movité či nemovité) a zákaz
zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
Pokud má zadavatel veřejné zakázky podezření, že dodavatel
je na sankčním seznamu EU a má mu být zmrazen
majetek, tak mu nesmí jakýkoli majetek zpřístupnit a měl
by kontaktovat Finanční analytický útvar (FAÚ).
Ten mu do 30 dnů sdělí, zda jde o majetek podléhající sankcím,
zda FAÚ přijme nějaká opatření a zda lze požádat o výjimku
umožňující pokračovat v plnění veřejné zakázky. Důvodem
pro zmrazení majetku je skutečnost, že sankcionovaná osoba
tento majetek vlastní, drží, či ovládá, a to přímo či nepřímo.
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Vlastnictví sankcionované osoby u právnických osob je vázáno
na podíl převyšující 50 %, přičemž platí, že v případě dvou
nebo více sankcionovaných osob se tyto podíly sčítají a pokud
přesáhnou v součtu 50 %, tak takový subjekt bude považován
za vlastněný sankcionovanými osobami.
Individuální sankce vyplývají z několika evropských předpisů
– jde například o článek 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014
nebo článek 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014.
Ekonomické sankce
U ekonomických sankcí není vazba na sankční seznamy,
ale použijí se obecně za předem daných podmínek. Opět
i zde mají některé ekonomické sankce vliv na proces zadávání
veřejných zakázek a jejich plnění (zákaz nákupu zboží, například
uhlí z Ruska). Při posuzování zboží je třeba vycházet z aktuálního
stavu, sankční seznamy jsou postupně rozšiřovány.
Speciálně na oblast zadávání veřejných zakázek cílí
pátý sankční balíček, přijatý 8. dubna prostřednictvím
změnového nařízení Rady EU 2022/576, které mění
nařízení EU č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
Článek 5k nařízení (EU) č. 833/2014 uvádí zákaz zadávání
či plnění veřejné zakázky, nebo koncesní smlouvy spadající
do oblasti působení směrnic o zadávání veřejných zakázek:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické
osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než
50 % přímo, či nepřímo vlastněny některým ze subjektů
uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu, nebo orgánu,
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů
uvedených v písmeni a), nebo b) tohoto odstavce, včetně
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost
je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek,
pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.
Dopad sankcí na veřejné zakázky
Sankce zákazu zadat veřejnou zakázku dopadají také
na veřejné zakázky, u kterých vybraný dodavatel sice sankcím
nepodléhá, ale podmínky podle čl. 5k odst. 1 písm. a) až c)
jsou splněny u poddodavatele, dodavatele, nebo subjektu,
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání
veřejných zakázek, pokud hodnota plnění poskytovaného
poddodavatelem představuje více než 10 % hodnoty zakázky.
Sankce tak bude dopadat na veřejné zakázky, kdy je u jednoho
poddodavatele překročen limit 10 %, bez ohledu na to,
zda jde o jinou osobu, jejímž prostřednictvím zadavatel
prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli
v poddodavatelském řetězci.
Rozdíl mezi individuálními a ekonomickými sankcemi v oblasti
veřejných zakázek je dle výše uvedených informací následující:
individuální sankce dopadají na všechny veřejné zakázky,
vzhledem k tomu, že jsou formulovány obecně. Ekonomické
sankce pak dopadají výhradně na veřejné zakázky nadlimitní,
vzhledem k tomu, že článek 5k je vázán na evropské
zadávací směrnice, které neregulují zakázky malého rozsahu.
Pro smlouvy uzavřené před 9. dubnem 2022 se uplatní
článek 5k odstavec 4, který účinnost zákazu plnění u těchto
smluv posouvá na 10. říjen 2022.

Kde najít sankční seznamy
Seznam osob, na něž cílí sankce, je postupně rozšiřován, proto
je důležité sledovat průběžně aktualizované seznamy. Využít lze
seznam na stránkách FAÚ: https://www.financnianalytickyurad.
cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu
nebo finanční sankční databázi spravovanou EU, která je
přístupná po zaregistrování na https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/fsd/fsf.
V praxi zadavatel posuzuje kvalifikaci dle dokumentů
doložených v nabídce potenciálními dodavateli. Při tom
je tedy nutné také prověřit, zda se na dodavatele nevztahují
sankce. Použít lze především údaje z evidence skutečných
majitelů, údaje z informačních systémů veřejné správy
(například obchodní rejstřík či jiné veřejně dohledatelné
informace). Po zjištění skutečného vlastníka dodavatele
se data porovnají se seznamem sankcionovaných osob.
Kontrolovat plnění výše uvedených pravidel patří k povinnostem
řídicího orgánu a jeho finanční manažeři jsou připraveni
příjemcům podpory projektů při nejasnostech poradit. V případě
neuplatnění sankce ze strany příjemce půjde o nezpůsobilý
výdaj projektu (v případě ex-ante financovaných projektů navíc
o porušení rozpočtové kázně).
Detailnější informace pro zadavatele, jak postupovat
při uplatnění sankcí, poskytuje stanovisko expertní skupiny
MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek nazvané „Dopad
sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek“,
které je dostupné na Portálu o veřejných zakázkách
(https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/
stanoviska-expertni-skupiny-mmr-k-zakonu-o-zadavaniverejnych-zakazek/).
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Oslavy Dne Evropy ovládly
žlutá a modrá
Stovky lidí si 9. května nenechaly ujít oslavy Dne Evropy,
které se po dvouleté, covidem vynucené přestávce
znovu
uskutečnily
na
Střeleckém
ostrově.
Příjemné jarní počasí, pestrý program, ale také
solidarita s válkou sužovanou Ukrajinou vylákaly
na tradiční místo této akce především mladší ročníky,
výjimkou však nebyli ani zástupci starších generací.

Letošní setkání u Vltavy bylo i oslavou „plnoletosti“ členství
České republiky v Evropské unii a připomenutím jejího
blížícího se předsednictví v Radě EU. Jako vždy v minulosti
byly i letos součástí programu vystoupení umělců,
besedy či workshopy vztahující se k aktuálním otázkám.
Z pochopitelných důvodů byla tentokrát ústředním
tématem Ukrajina, jejíž velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis
přišel návštěvníky oslav pozdravit osobně.

Hned v úvodu odpoledne příchozí shlédli taneční a hudební
vystoupení na podporu Ukrajiny, o pár hodin později
ovládla pódium ukrajinská kapela. Konflikt na východě
Evropy a s ním související vlna uprchlíků, z nichž velká část
hledá útočiště v České republice, byly také tématy hovorů
v jednom ze dvou diskuzních stanů. Kdo z návštěvníků chtěl,
mohl Ukrajinu finančně podpořit, a to prostřednictvím sbírky
společnosti Člověk v tísni.
Zájemci letos na Střeleckém ostrově měli rovněž možnost
„navštívit“ řadu členských zemí Unie, které zde prezentovaly
infostánky jejich velvyslanectví. Stánek Evropské komise
nabídl soutěže o hodnotné ceny a své místo i zástupce měl
na akci i pražský operační program.

Pražský operační program představili na akci jeho zástupci.
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rozhovor

Ing. Oldřich Hnátek
vedoucí oddělení řízení
a koordinace programu Odboru
evropských fondů MHMP

Peníze z plánu obnovy určené
na elektrifikaci MHD nestačí,
hledáme další
Národní plán obnovy, který má
jako součást unijního plánu
na postcovidovou obnovu Evropy
pomoci zotavit české hospodářství,
se zadrhává. Bývalá vláda ho podle té
současné postavila na hliněné nohy,
takže hrozí, že se zhroutí. Pro Prahu
přitom jde o jeden z významných
zdrojů evropských prostředků,
které nezbytně potřebuje. Jaká je tedy
současná situace a na co je nutné
se připravit? Zeptali jsme se vedoucího
oddělení řízení a koordinace programu
magistrátního odboru evropských
fondů Oldřicha Hnátka.

Do jednání o rozdělení 191 miliard korun, které by v rámci
Národního plánu obnovy (NPO) měla Česká republika získat,
se hlavní město zapojilo hned v úvodu. Jakou výši prostředků
se podařilo vyjednat a jaké je jejich plánované využití?
Vyčíslit konkrétní výši podpory pro Prahu je složité. Mohu
uvést, že od samého začátku nastavování tohoto nástroje
jsme kladli důraz hlavně na otevření co největšího množství
komponent i pro žadatele z území hlavního města. Hlavním
cílem bylo umožnit pražským žadatelům ze všech odvětví
vůbec o podporu se svými projekty soutěžit. Na Prahu
se totiž, jak už bývá zvykem, často zapomíná. Konkrétně se nám
ale podařilo vyjednat 2,9 miliardy na podporu čisté mobility
ve veřejné dopravě, další vyčleněná alokace pro hlavní město
bude v kulturní komponentě na kreativní centra a v desítkách
dalších komponent bude možné podpořit pražské projekty
bez rezervované alokace.

nejenom my jako město. Jsem ale přesvědčen, že výrazné
úpravy programu nás ve střednědobém horizontu neminou,
a to nejen z hlediska finančního, ale i u věcných oblastí. Mohu
potvrdit, že například v komponentě pro dopravní podnik
se situace vyvinula tak, že cíle nastavené před rokem není
možné za přidělenou alokaci naplnit. Budeme proto jak hledat
prostředky k dofinancování, tak se snažit domluvit s garantem
komponenty na přenastavení podmínek směrem k dnešní
realitě.

Prvních 13 procent prostředků vyčleněných na NPO Česko
obdrželo už loni na podzim, kdy byly vypsány i první výzvy.
Postupně však plán nabral skluz, teď je dokonce ohroženo
čerpání části peněz - i proto, že kvůli prudké inflaci na některé
projekty vyčleněné peníze nestačí. Jak se tento problém dotkl
Prahy?
Situace je samozřejmě složitá a dotýká se všech oborů.
Programování NPO nebylo snadné. Ve snaze finanční
prostředky co nejlépe využít byl tlak na přesné predikce
a naceňování projektových záměrů. S tím energetická krize,
válka na Ukrajině, inflace, přehřátý stavební trh a další vlivy
zametly. K možnostem úprav NPO se Evropská komise
v současné chvíli staví negativně, přestože po ní voláme

Od letošního února v Praze jezdí čtrnáct nových elektrobusů.
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rozhovor
V rámci druhého pilíře NPO je vyčleněno téměř pět miliard
korun na čistou mobilitu. Jak jste již zmínil, Praze se před rokem
podařilo vyjednat téměř tři miliardy na elektrifikaci veřejné
dopravy. Co konkrétně a kdy Pražané za tyto prostředky
získají?
Alokace vyjednaná pro hlavní město je rozdělena na dvě aktivity.
První z nich je elektrifikace vybraných linek, kdy bude vybudováno
trolejové vedení, jež nahradí autobusové spoje a významně sníží
produkci zplodin. Druhou aktivitou je pak nákup nízkopodlažních
tramvají a bateriových trolejbusů, které kromě toho, že budou
částečně jezdit na těchto nových linkách, také významně přispějí
k plnění klimatického závazku hlavního města.

Koncem března bylo vyhlášeno několik výzev v rámci
prvního pilíře NPO věnovaného digitální transformaci, což je
pro Prahu v současnosti významné téma. Jaké možnosti
má hlavní město v této oblasti?
Ano, digitalizace je jak pražské, tak národní téma. Pilíř
jedna je však zacílen primárně na státní projekty a pilotní
projekty plnící národní strategie. Co by Prahu mohlo zajímat,
je komponenta nazvaná Digitální vysokokapacitní sítě, konkrétně
podpora rozvoje sítí 5G, která byla zacílena na několik pilotních
městských projektů. Nyní se však zdá, že okruh podpory bude
možné rozšířit i na ostatní města. Situaci sledujeme a pokud
se tento záměr potvrdí, budeme o tom vedení města informovat.

Před necelými dvěma měsíci vyhlásilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí v rámci NPO výzvu zaměřenou na podporu
budování nových dětských skupin. Na investiční projekty,
tedy na výstavbu, nákup nebo rekonstrukci budov určených
k provozu dětských skupin, je připraveno téměř šest miliard
korun. Podle ministerstva by se tak mohlo vybudovat
téměř 400 nových objektů dětských skupin s kapacitou
přes sedm tisíc míst. Jak chce tyto prostředky využít Praha?
Budování dětských skupin jsme podporovali v končícím
Operačním programu Praha - pól růstu ČR, většina zájemců
si je už stihla vybudovat, takže významný zájem o tuto
výzvu nyní neevidujeme. Potřeba by teď byla spíše výzva
na provozní výdaje těchto skupin. Možná ale pouze
o připravených projektech v této oblasti nevíme, protože
žadatelé jsou již natolik zkušení, že naši pomoc nepotřebují.
Doba stanovená na realizaci NPO je oproti programům
čerpajícím prostředky ze strukturálních a investičních fondů
výrazně kratší - celý plán musí být dokončen v roce 2026.
Na žadatele je tedy vyvíjen tlak, aby projekty ukončili
nejpozději v roce 2025. Jak vnímáte rizika spojená s takto
rychlým čerpáním?
Je pravda, že tlak na rychlé a připravené projekty je velký.
Nicméně jako mnohem větší problém vnímám zpoždění
v implementaci a nevyřešené otázky ovlivňující způsobilé
výdaje. Jsme v polovině roku 2022 a stále ještě nevíme,
jakým způsobem bude například posuzováno naplňování
zásady DNSH (do not significant harm), tedy „významně
nepoškozovat“, která se bude týkat nejen projektů v NPO,
ale také projektů předkládaných do operačních programů.
Zvláště u velkých projektů vidím jako vysoce rizikové zahájit

realizaci bez jasně definovaných pravidel. Současně však
hrozí, že pokud s realizací nezačnou už teď, dostanou
se do problémů s časovým milníkem. Bude to složité.
S více než ročním zpožděním se také právě rozjíždí nové
programové období EU. Jak se připravujete na hektické
měsíce, kdy budete chystat žádosti do výzev vypsaných
v NPO i nových operačních programech, a ještě poskytovat
potřebný servis pro akce konané v Praze během českého
předsednictví v Radě EU?
Je fakt, že nás toho teď čeká hodně. Ukončit stávající
operační program, začít nové programové období v nové
roli, předsednictví… ale je to výzva a já osobně se na ni těším.
Navíc ani do této chvíle to nebylo lehké. Jednat
s ministerstvy a dokázat, že Praha je důležitý žadatel a umí
čerpat prostředky, nebyla vždy procházka růžovou zahradou.
Teď nás čeká využít dojednaných podmínek. Pracovníci
našeho odboru se na nové činnosti poctivě připravují
a vzhledem k mnohaletým zkušenostem se nebojím,
že bychom to nezvládli.
Další novou a rovněž náročnou činností je předsednictví,
v němž plníme roli koordinátora a administrativní podpory.
Tím, že jde o časově omezenou agendu, jsme na ni kapacitně
připraveni. Pro naše zaměstnance je to cenná zkušenost
a odvádějí dobrou práci.
Když to shrnu, čeká nás období změn a nových příležitostí
a věřím, že se s nimi popereme a posuneme laťku kvality
naší práce ještě výš.

Nákup elektrobusů byl první etapou plánované výměny městských dieselových autobusů za bezemisní vozidla.
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o čem se mluví
Fotbal a nahrávací studio
jsou pro dospívající
z Černého Mostu lákadlem

N

abídnout dětem a mládeži ze sociálně
slabých rodin ze sídliště Černý Most a jeho
okolí možnost zajímavě a smysluplně trávit
volný čas, je cílem projektu, který uskutečňuje
nezisková organizace JAHODA. Podporu z pražského
operačního programu získala tato organizace
na zmíněné aktivity již třikrát za sebou.

Čtrnáctá pražská městská část čítá bezmála 50 tisíc obyvatel.
Především na sídlišti Černý Most, ale i na Lehovci, Rajské
Zahradě či v Hloubětíně žije vzhledem k nižším nákladům
na zdejší bydlení mnoho cizinců, především Vietnamců
a Ukrajinců, a také na dva tisíce Romů, z nichž velká část
je nezaměstnaná. Svým potomkům nemohou platit mimoškolní
aktivity, takže mnozí z nich tráví čas na ulici, v partách, konzumací
alkoholu a drog, krádežemi, vandalstvím, projevy šikany a agresivity.
Odborníci na sociální služby a vzdělávání sdružení v JAHODĚ
se dětem a mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením
věnují už čtvrt století. V Praze 14 provozují dva nízkoprahové
kluby a terénní program. V roce 2017 mohli díky první dotaci
z pražského operačního programu nabídku směrem k dětem
a dospívajícím dále rozšířit.

V rámci současného, již třetího projektu jsou realizovány

Vyhledávaným místem je hudební zkušebna.

•

volnočasové aktivity nekomerčního charakteru,

•

sociálně kulturní aktivity,

•

otevřený dětský páteční klub,

•

aktivity nízkoprahového charakteru.

„Projekt nám umožňuje pracovat systematičtěji, lépe budovat
důvěru a dostávat se k hlubším problémům, které vyžadují naši
pomoc. Daří se nám tak podchytit více problémů a průšvihů.
Děti a mladí lidé z cílové skupiny se díky aktivitám projektu učí
dodržovat pravidla a hranice, učí se uvědomovat si důsledky
svého chování, pracují na své motivaci, sebevědomí a dalších
sociálních kompetencích. Důležité je i to, že mají nové a pestré
zážitky, které by bez tohoto projektu nejspíš nikdy neměli,“
řekla manažerka sociálních služeb a produkční organizace
JAHODA Vendula Fendrychová.
Jedničkou je fotbal
Za největší úspěch považuje fotbalové tréninky. Konají
se dvakrát týdně, jsou zdarma, mají téměř profesionální
úroveň a jejich součástí je i letní soustředění. Zájem o trénování
je mezi mládeží velký, výsledkem čehož je ustálený tým,
který má už tři roky dokonce svého sponzora, známého
výrobce sportovních potřeb. Ten kromě potřebného vybavení
zprostředkoval dětem během lockdownu účinnou motivaci
v podobě fotbalisty Pavla Horvátha. V době, kdy byly společné
aktivity kvůli pandemii zapovězeny, připravil populární
sportovec pro své dospívající obdivovatele videovýzvy s úkoly.
Odměnou za účast byl kromě jiného také individuální trénink
s ním.

Do trénování malých fotbalistů se zapojil i Pavel Horváth.
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teď de facto vedou vlastní workshop, chtějí vydat své první
album, koupit si nahrávací studio a dostat se na vrchol
rapové scény,“ podotkla Vendula Fendrychová.

Příležitost pravidelně sportovat dostaly tímto způsobem
i děti, které by tuto možnost jinak neměly. Prostřednictvím
fotbalu se rovněž dostává nenásilné pomoci těm,
k nimž by se sociální pracovníci jinak dostávali jen velmi
obtížně, jako je třeba uzavřená komunita vietnamských dětí.

Pomoc v různých formách
Pod dohledem lektorů se děti a dospívající věnují i dalším
aktivitám. V prostorách klubu Jahoda, určeného dětem
ve věku od 6 do 14 let, a klubu Džagoda,
který navštěvují mladí mezi 13 a 26 lety, se pořádají výtvarné
workshopy, workshopy vaření a grilování či fotoworkshopy,
je možné zahrát si zde deskové hry nebo sledovat filmy.
Na volně přístupných školních a workoutových hřištích bývají
dospívajícím průvodci tzv. animátoři, terénní pracovníci,
kteří jejich přirozené prostředí dobře znají. Se svými svěřenci
také vyjíždějí na výlety, víkendové pobyty, o prázdninách pak
na fotbalové soustředění i na tábor.

Jednoho chlapce z týmu fotbal už také přivedl,
jak sám říká, na lepší cestu. Poflakování s partou
po sídlišti, kouření a popíjení alkoholu pozvolna vyměnil
za pravidelný trénink. Začal zdravěji jíst, zhubl, postupně
se vypracoval na pravou ruku trenéra a dnes už trénink
někdy i sám vede.
Táhne i hudební studio
Značné oblibě mezi mládeží se těší také hudební aktivity,
odehrávající se v hudební zkušebně, umístěné v prostorách
organizace JAHODA ve Vybíralově ulici. Externí lektoři zde
čtyřikrát týdně učí hru na kytaru, bicí, zpěv a rap. V plně
vybavené zkušebně, jejíž součástí je i nahrávací studio,
svým svěřencům pomáhají i s přípravou na veřejná vystoupení
a s pořízením nahrávek.

Už zanedlouho děti čeká letní tábor.

Hned několik nahrávek a čtyři veřejné produkce už mají
za sebou dva mladíci, Leon a Julián, uměleckými jmény
ASAP Noel a JULI G. Vyjadřovat svůj názor rapem začali
už na základní škole a když na sobě s pomocí lektora
zapracovali ve zkušebně, výsledek se dostavil obratem.
Po prvním vystoupení v Plzni následoval velký úspěch
na festivalu Strawberry Fields, každoročně pořádaném organizací
JAHODA. Dvojice vystoupí i na jeho letošním, desátém ročníku,
stejně jako na festivalu Stop Zevling. „Pro děti a dospívající
z Černého Mostu jsou oba mladí muži, jež jsou našimi klienty
už deset let, velkým vzorem a motivací. V našem studiu

„Pro některé děti jsou naši pracovníci prvními lidmi, kteří je berou
vážně, nesoudí je, nic po nich nechtějí, pouze nabízejí aktivity,
které je baví, nebo jim pomáhají řešit jejich problémy. Pobyty
v přírodě pak pro mnohé bývají prvním výjezdem ze sídliště,“
řekla manažerka organizace JAHODA.
Animátoři se zapojili rovněž do pomoci dětem ukrajinských
uprchlíků. „Na všech těchto dětech je vidět velká vděčnost.
Naše aktivity jim totiž aspoň na chvíli dávají zapomenout
na realitu,“ poznamenala Vendula Fendrychová.
Aktuální a často ožehavá témata pak experti s dospívajícími
probírají na schůzkách terapeutických skupin. Tato setkání
se konají jednou do týdne a odehrávají se v malém počtu.
Díky tomu vzniká intimní prostředí, které umožňuje zabývat
se blíže i konkrétními problémy jednotlivých účastníků.

Klub je zázemím pro řadu akcí.

FAKTA O PROJEKTU
•

Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 47 nazvané
Podpora komunitního života: 4,5 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023

•

Žadatel o podporu: JAHODA, z. ú.

Oblíbené jsou také víkendové výlety do přírody.
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Mateřská škola v Řeporyjích
získala desítky nových míst
pro děti
Bez obav, že na jejich potomka nezbyde místo
v mateřské škole, už mohou být rodiče v pražských
Řeporyjích. Kapacitu zdejší školky zvýšil nový pavilon
pro pět desítek dětí, postavený s podporou z pražského
operačního programu.

Řeporyje mají přes pět tisíc obyvatel, pokračuje zde
výstavba nových bytů a domů a počet předškolních dětí
se tu za poslední dekádu více než zdvojnásobil. Zdejší
mateřská škola leží na okraji městské části, v klidném
prostředí nedaleko Prokopského údolí. V minulosti
byla už dvakrát rozšiřována, naposledy v roce 2015.
Ani pět tříd s celkem 135 místy však nedostačovalo,
školka každoročně musela řadu tříletých dětí odmítat,
mladší pak nemohly být přijímány vůbec. Podobně
na tom byly i mateřské školy v okolí. Mnoho rodičů,
kteří se potřebovali po rodičovské dovolené vrátit

Nový pavilon vytvořil s původním objektem funkční a harmonický celek.
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do zaměstnání, tak čelilo nepříjemnému rozhodování:
buď i nadále zůstat doma, nebo platit za drahé hlídání
chůvě, či soukromému předškolnímu zařízení, případně
dítě vozit do vzdálené školky, která mohla nabídnout
volné místo.
Budova řeporyjské mateřské školy má dvě patra,
v každém z nich jsou velké herny a další potřebné prostory.
Před sedmi lety byla na západní straně přistavěna
další třída, kterou s hlavní budovou propojila malá
chodbička. Protože dispozice celého objektu umožňovaly

v rozšiřování stavby pokračovat, požádala radnice
městské části o dotaci na přístavbu dalšího pavilonu.
Vybudovat ho bylo možné s minimálním zásahem
do školní zahrady, fakticky šlo jen o likvidaci původních
teras, dvou stromů a několika keřů v místě budoucí
přístavby.
Nový pavilon se dvěma třídami byl dokončen
po zhruba rok a čtvrt trvajících stavebních pracích
koncem letošního února. Je orientován na jih, z pohledu
ze zahrady je před starším objektem předsazen,

Takto budova mateřské školy vypadala dříve.
2 / 2022
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na rozdíl od něj však má rovnou střechu. Do původního
komplexu organicky zapadl a vytvořil s ním funkční
a harmonický celek ve žlutomodré barevné kombinaci.
Hlavní vstupy do něj vedou z východní části zahrady
přes soustavu teras se schodišti a šikmou rampou, zajišťující
dosud chybějící bezbariérový přístup do budovy. Nové herny
v obou podlažích byly kromě běžného zařízení vybaveny

také digitálními technologiemi a kvalitním připojením
na internet. Budoucímu vyššímu počtu dětí byla
přizpůsobena i kuchyně a její vybavení, přibyl jídelní výtah.
Nové třídy a jejich zázemí budou do provozu uvedeny
letos v září. Děti si je však v doprovodu rodičů mohly
prohlédnout už před měsícem, při zápisu na příští rok.

„Zájem o přijetí byl velký. Přijaty byly děti od 2,5 roku věku,
děti z okolních obcí Středočeského kraje a s několika
místy jsme předem počítali i pro ukrajinské děti,
které rodiče k zápisu přivedli až začátkem června.
Nově zvýšená kapacita mateřské školy čítající 185 míst
bude využita téměř ze sta procent,“ řekla ředitelka
mateřské školy Diana Schreierová.

FAKTA O PROJEKTU
•

Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 36 nazvané
Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení
pro poskytování péče o děti II: 20,6 milionu korun

•

Doba realizace projektu: 1. 8. 2020 - 30. 4. 2022

•

Žadatel o podporu: MČ Praha - Řeporyje

V obou podlažích nového pavilonu vznikly další prostorné herny.
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Napsali o nás

Na co si dát pozor
Zadržet peněžní prostředky
se nevyplatí
Způsobů, jak porušit podmínky dotace, je mnoho.
Vedle těch typických a častých, jako jsou různá
pochybení v procesu zadávání zakázek nebo
třeba uhrazení nezpůsobilého výdaje, existují
i způsoby méně obvyklé. Patří k nim i takzvané
zadržení prostředků. Dnes vám popíšeme příběh,
který jsme v této souvislosti zaznamenali.
Příjemce dotace z pražského operačního programu dokázal
svůj projekt realizovat v plném rozsahu a povedlo se mu
při tom výrazně ušetřit. To vyšlo najevo při závěrečném
vyúčtování dotace, z něhož vyplynulo, že příjemci bylo
na zálohách vyplaceno o několik set tisíc korun více,
než kolik následně utratil. Žádné nezpůsobilé výdaje nevznikly,
projekt byl řádně dokončen, a tak uvedená částka skutečně
odpovídala úspoře. Řídicí orgán programu jako poskytovatel
dotace proto zaslal příjemci výzvu (první), aby uspořené
peníze v konkrétní lhůtě vrátil. Až do této chvíle probíhalo
všechno v pořádku a nic nenaznačovalo, že by podmínky
dotace mohly být porušeny.
Příjemce však uspořené peníze ve stanovené lhůtě nevrátil.
Zdůvodnil to tím, že se dostal do špatné finanční situace.
Na základě takového vyjádření se dalo usuzovat, že uspořené
prostředky použil jinak (například v rámci své činnosti, avšak
mimo projekt), důkazy o něčem takovém ale chyběly. Řídicí
orgán programu tedy situaci vyhodnotil jako tzv. zadržení
peněžních prostředků, které představuje porušení rozpočtové
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kázně podle ustanovení § 22, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jde právě
o případy, kdy příjemce dotace má její část (přeplatek)
vrátit ve stanovené lhůtě, ale neučiní tak, případně nedodrží
stanovenou lhůtu.
V našem příběhu následovala ještě druhá výzva k vrácení
finančních prostředků, a to výzva k vrácení části dotace
dle ustanovení § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud by příjemce
dokázal vrátit prostředky alespoň na základě této druhé výzvy,
nahlíželo by se na porušení tak, jako by vůbec nevzniklo. Příjemce
by se díky tomu vyhnul penále, které se začalo načítat hned
následující den po uplynutí lhůty v rámci první výzvy.
Protože zmíněný příjemce nevrátil prostředky v plné výši
ani po druhé výzvě, bylo zahájeno daňové řízení a vydán
platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně
a rovněž platební výměr na penále, které s odvodem souvisí.
Ačkoli se tedy příjemce při samotné realizaci projektu
ničeho špatného nedopustil, tak v důsledku zadržení části
poskytnuté dotace byl nakonec nucen kromě samotných
zadržených peněžních prostředků uhradit i související
penále. Takové penále může vystoupat až na 100 %
zadržené částky, a to v závislosti na délce doby, jež uplynula
do navrácení finančních prostředků.

Úspěšné projekty v médiích

I

tentokrát vás na tomto místě nasměrujeme na stránky
periodik, jež se věnují využití prostředků z pražského
operačního programu.

Mezi novinkami, které neunikly pozornosti médií, je například
výměna zastaralé vzduchotechniky ve stanici metra Malostranská
na trase A. Dokončena bude už v září a kromě jiného přinese
oproti současnosti zhruba čtvrtinovou úsporu roční spotřeby
primární energie. Více se dočtete při otevření následujícího odkazu:

Noviny Prahy 16 si všímají netradiční návštěvy, která v květnu
zavítala do nedávno otevřeného radotínského centra Koruna.
Úspěšný projekt, jak se dočtete po otevření následujícího
odkazu na straně 2, se hostům velmi líbil:
https://www.praha16.eu/file/7ax1/noviny-prahy-16cerven-2022.pdf

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-prahastanice-prazskeho-metra-a-malostranska-se-docka-novevzduchotechniky-202494.

Prostřednictvím měsíčníku čtrnácté pražské městské části
nazvaného Čtrnáctka vás pozveme do Komunitního centra
Kardašovská. Po období, kdy zde nacházeli útočiště uprchlíci
z Ukrajiny, se centrum znovu otevřelo pro veřejnost a vrátilo se
k pořádání oblíbených akcí. Pokud vás zajímá, co všechno se
zde s podporou z pražského operačního programu odehrává
a chystá, využijte níže uvedeného odkazu a nalistujte stranu 20:

V Novinách Prahy 12 se dočtete, jak žáci osmé třídy
ZŠ Zárubova popsali účast své školy v projektu Dětský think
tank, pro který škola zvolila téma well being. Bližší informace
najdete na straně 14 prostřednictvím tohoto odkazu:
https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_
dokumenty=90589.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/
uploads/sites/4/2022/06/Ctrnactka_6_2022_webdata_
aktualni.pdf
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Výzkum a vývoj navigačního
a znalostního systému

Po dokončeném vývoji testovacích verzí vznikla dvě inovativní
řešení. Komplexní systém pacientům a návštěvníkům
prostřednictvím uživatelsky jasné, interaktivní a přesné
navigace usnadní orientaci jak po fyzickém prostoru areálu
nemocnice, tak jim zajistí informace o celém procesu
a průběhu léčby včetně dalších vyšetření, podrobností
k diagnóze nebo poskytne aktuální informace o odborném
pracovišti. Veškeré informace jsou pak dostupné z pohodlí
domova. Samozřejmostí je i personalizovaný navigační
systém pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo orientací,
jehož jednoduchou a intuitivní obsluhu oceňují například
i senioři. V neposlední řadě tyto systémy zefektivňují práci
zdravotníků.

„
Díky získané podpoře bylo možné na základě důkladné analýzy
potřeb nemocnice nalézt komplexní řešení, které přináší vyšší
kvalitu poskytované péče pro 80 tisíc ambulantních a 5,5 tisíce
hospitalizovaných pacientů ročně.

Ing. Jaroslav Pokorný
garant projektu Navigační a znalostní systém
pro Nemocnici Na Františku

jaro 2022
2021
34 | Zprávy z pólu – podzim

Historie rozsáhlého komplexu Nemocnice Na Františku
sahá až do 14. století a pro jeho pacienty a návštěvníky byla
orientace v něm noční můrou. Vznikl tak prostor pro vytvoření
systému, který by pacientům navigaci v nemocnici usnadnil
a zároveň zajistil jejich informovanost ohledně plánovaných
vyšetření, diagnózy nebo postupu léčby prostřednictvím
telefonu či počítače. Cílem projektu bylo na základě
důkladného výzkumu původního stavu a potřeb nemocnice
navrhnout a otestovat prototypy navigačního a informačního
systému, který budou moci využít i další nemocnice.

“

i
Název projektu:
		

Navigační a znalostní systém
pro Nemocnici Na Františku

Realizátor: 		

Nemocnice Na Františku, p. o.

Doba realizace:

1. 9. 2017 – 31. 12. 2021

20 905 000 Kč
příspěvek EU
Náklady
projektu:
41 810 000 Kč

16 724 000 Kč
příspěvek MHMP
4 181 000 Kč
příspěvek nemocnice

2

inovativní řešení pro použití
v nemocnicích napříč ČR

Nemocnice Na Františku získala pro tento projekt finanční
podporu z výzvy č. 8 – Inovační poptávka veřejného sektoru
(Prioritní osa 1 Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

Účelem této výzvy byla vyšší míra mezisektorové spolupráce
stimulovaná regionální samosprávou.
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