
Městská část Praha 6, která se rozprostírá na území o rozloze 41,54 km² a žije zde 104 tisíc obyvatel, je největší městskou 
částí v Praze. Tvoří ji Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice a část Břevnova, Sedlce, Bubenče nebo 
Hradčan. Do správního obvodu Prahy 6 patří ještě městské části Suchdol, Lysolaje, Přední Kopanina a Nebušice. Díky 
pražskému operačnímu programu zde bylo připraveno nebo realizováno celkem 73 projektů ve všech prioritních osách. 

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií  

a znalostí do praxe 

Díky podpoře výzkumu a inovací se daří rozvíjet celou řadu nadějných konceptů. 
Finanční prostředky z evropských fondů umožnily vývoj 9 konceptů, jedním z nich 
je vývoj softwaru pro sdílení studijních materiálů Labyrint. Ten nachází využití 
zejména v online výuce, kdy je na vybraných školách již tento systém zařazen 
do dlouhodobého testování. Využití tohoto softwaru tím ale zdaleka nekončí – 
jeho přínosy mohou ocenit i rodiče na mateřské dovolené nebo v mezinárodních 
projektech Erasmus+. 

Komunitní život napříč generacemi - prostor pro aktivizaci

Díky projektu, nákupu vhodných nemovitostí, se rozšířila nabídka 
rozšířila nabídka sociálních služeb pro rodiny s dětmi zaměřená 
na sociální, rodičovské a občanské kompetence. Nově bylo také 
vybudováno Komunitní centrum, které poskytuje aktivity pro 
začleňování seniorů, rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci nebo 
jinak znevýhodněných spoluobčanů. 

Mapa projektů

Ukázky projektů realizovaných na území Prahy 6:

PÓL RŮSTU V PRAZE 6

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací

Prioritní osa 3:  
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