
Městská část Praha 3, kterou tvoří pražská čtvrť Žižkov a část Královských Vinohrad, ale také Vysočany a Strašnice, leží 
na území o rozloze 6,49 km2. Celkem je domovem pro téměř 80 tisíc obyvatel. Za dobu působení pražského Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 3 připraveno nebo realizováno různými subjekty  
74 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 380 mil. korun.  

Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business 
Accelerator VŠE   

Cílem projektů bylo nejdříve přizpůsobit a rozšířit prostorové kapacity a vybavit 
business akcelerátor a inkubátor xPORT, následně pak prohloubit a zkvalitnit portfolio 
poskytovaných služeb, včetně zvýšení kvality inovačního zázemí. xPORT, který vznikl pod 
záštitou VŠE, pomáhá s rozhýbáním byznysu začínajícím podnikatelům i korporacím, a to 
hlavně B2B firmám (nebo startupům s ambicí se B2B stát). Cesta od nápadu přes realizaci 
k obchodnímu úspěchu se tak díky službám inkubátoru výrazně zkracuje.

Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)  
v mateřských školách na Praze 3

V osmi mateřských školách se díky projektu zlepšila kvalita vzdělávání dětí, jejichž 
mateřským jazykem není čeština. Podpora byla zacílena i na jejich rodiče a učitele 
prostřednictvím odborného vzdělávání pedagogů, zapojením interkulturních pracovníků 
do komunikace škol s rodiči a organizováním školních komunitních setkání. Děti měly 
možnost účastnit se intenzivní výuky českého jazyka, díky které pak byly schopny lépe 

komunikovat se svými českými kamarády.  

Mapa projektů  

Ukázky projektů realizovaných na území Prahy 3:

PÓL RŮSTU V PRAZE 3

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR
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Zvýšení kapacit  
inkubátoru a úroveň 
kvality a dostupnosti 
služeb

Podpora začlenění  
žáků-cizinců do  
českého prostředí

Škola jako komunitní 
místo přispívající  
k sociální soudržnosti

Snazší vznik a rozvoj  
znalostně intenzivních  
firem 
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