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editorial

Vážení kolegové,  
milí čtenáři,

do konce roku zbývají poslední dva týdny, přípravy na jeho 
závěr vrcholí na pracovištích i v domácnostech. Budu proto 
velmi rád, když si v tomto poněkud hektickém období najdete 
pár minut na nahlédnutí do našeho bulletinu. I tentokrát jsme 
do něj soustředili aktuální informace o naší práci a  věřím,  
že v něm najdete vše, co potřebujete vědět či vás zajímá. 

Již tradičně vám nabídneme pohled do nitra dvou úspěšných 
projektů podpořených z pražského operačního programu. Tím 
prvním je komunitní centrum, které nezisková organizace Volonté 
provozuje v Sokolovské ulici v Karlíně. Lidé, kteří se z různých 
důvodů nacházejí v neutěšené situaci a chtějí ji změnit,  
zde nacházejí pomoc, podporu i nové přátele už téměř šest let.

Díky druhému projektu dostali učitelé druhého stupně základních 
škol nástroj, který jim dává možnost žákům zajímavou formou 
přiblížit význam udržitelného rozvoje. Nový výukový program 
včetně digitálního interaktivního zdroje vyvinuli experti ústavu 
GreenDot, specializujícího se právě na udržitelný rozvoj 
a vzdělávání.

Jeden z příspěvků zařazených v rubrice Aktuality vás slovem 
i obrazem zavede do parku Stromovka, kde se nedávno 
uskutečnil již pátý ročník charitativního běhu, pořádaného 
ve prospěch onkologických pacientů motolské a vinohradské 
nemocnice. Na jeho start se postavil rekordní počet běžců 
a rekordní byl i letošní výtěžek. Velmi mě proto těší, že své 
zastoupení v závodě samém i v jeho zázemí už tradičně měl 
i pražský operační program.

Náš program se, jak víte, blíží do svého finále. Sportovní 
terminologií řečeno se z počátečního outsidera vyšvihl do středu 
pelotonu a do cílového spurtu nastupuje velmi sebevědomě. 
Ani po jeho uzavření si ale rozhodně nebudeme moci stěžovat  
na nedostatek práce. Více se dozvíte v našem rozhovoru, k jehož 
přečtení vás tímto zvu.

Přeji vám krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok.

Ing. Karel Andrle

 ředitel Odboru evropských fondů MHMP

OP PPR: Uzavřeny smlouvy 
již na 1647 projektů    

Celkem 1780 z 2337 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. prosinci 
byly uzavřeny smlouvy ve výši 11,3 miliardy korun celkových 
způsobilých výdajů, a to u 1647 projektů včetně dvou projektů 
technické pomoci.

Nejvíce projektů, a sice 1290 z 1595 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 1252 projektů, a to ve výši více jak 3,2 miliardy 
korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 363 z 554 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 275 projektů,  
a to ve výši 1,5 miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 89 ze 140 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 83 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 3,1 miliardy korun celkových 
způsobilých výdajů, a to u 35 projektů.

fakta o OP PPR
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aktuality

Začalo vyhodnocování 
pražského operačního 
programu  

Revitalizovaná budova 
školy boduje v odborných 
soutěžích

Operační program Praha – pól růstu ČR je ve finále, 
a proto v uplynulých měsících začalo závěrečné 
vyhodnocování jeho přínosů. V rámci tohoto procesu 
budou oslovováni i příjemci podpory z programu.

Závěrečné hodnocení, které pro pražský magistrát 
zpracovává společnost Ernst & Young, s.r.o., potrvá do konce 
roku 2024. Jeho cílem je zodpovědět výzkumné otázky 
v rámci šesti evaluačních úkolů, a to:

• vyhodnocení celkového nastavení specifických cílů  
a OP PPR,

• vyhodnocení plnění finančních a věcných cílů,

• vyhodnocení efektů specifických cílů a OP a ověření 
teorie změny,

• případové studie vybraných projektů,

• vyhodnocení příspěvku programu ke strategiím 
a k jednotlivým tematickým cílům Evropské Unie,

• vyhodnocení udržitelnosti efektů projektů.

Zkoumáno tak bude například to, jaké výstupy měly vybrané 
intervence v Praze a jaké je jejich prostorové rozložení, jak 
projekty přispěly k plnění cílů programu či jaký vliv měly 
intervence na vývoj socioekonomických ukazatelů. Program 
bude také hodnocen z pohledu tzv. 5U (účelnost, účinnost, 

Hned tři ocenění získala krátce po svém nedávném 
uvedení do provozu revitalizovaná budova střední 
školy v Českobrodské ulici v Hrdlořezích. 

Objekt pocházející ze 70. let minulého století byl zchátralý, 
vysoce energeticky náročný a jeho stavební části obsahovaly 
značné množství nebezpečného azbestu. Podpora 
z pražského operačního programu umožnila jeho přeměnu 
v chytrou, bezpečnou a udržitelnou budovu. Od začátku 
letošního školního roku v něm sídlí gymnázium, nově zřízené 
v rámci Střední odborné školy – Centra odborné přípravy 
a Gymnázia (SOŠ – COP a G).

Revitalizovaný objekt záhy přitáhl pozornost nejen veřejnosti, 
ale i odborníků. Jako vůbec první získal zlatý certifikát kvality 
SBToolCZ, což je český certifikační nástroj pro vyjádření 
úrovně kvality budov dle principů udržitelné výstavby. Krátce 
poté se probojoval do finále soutěže Adapterra Awards, která 
oceňuje projekty pomáhají ochlazovat města a zadržovat 
vodu v krajině. Školní budova v Českobrodské ulici v této 
soutěži získala cenu za vítězství v kategorii Zastavěná území.

Další úspěch přinesla soutěž Stavba roka 2022, v níž jí 
porota udělila ocenění primátora hlavního města Prahy 
a ocenění hlavního mediálního partnera.  

úspornost, užitečnost, udržitelnost). Výsledky budou 
porovnány s potřebami Prahy tak, jak byly definovány  
ve strategických dokumentech.

Při evaluaci budou využity různé kvantitativní i kvalitativní 
metody sběru a analýzy dat. Výzkumníci se rovněž budou 
obracet na žadatele a příjemce s prosbou o vyplnění 
dotazníku či žádostí o rozhovor / účast ve skupinové diskuzi. 
K součinnosti pro potřeby evaluací se všichni příjemci 
zavázali (viz strana 72 Pravidel pro žadatele a příjemce  
OP Praha – pól růstu ČR, verze 4.7.)

Prvotní výstupy (vstupní a průběžná zpráva) jsou již nyní 
k dispozici na https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/, 
průběžně jsou doplňovány případové studie vybraných 
projektů. Na konci šetření budou na uvedeném odkazu 
zveřejněny také závěrečná zpráva, specifické zprávy  
pro EFRR a ESF a shrnutí pro veřejnost.

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
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Pozornost se soustředila i na 3D tiskárnu.Návštěvníci se zajímali o aktivity programu.   Výstava měla sváteční atmosféru.

Lidé si Den otevřených dveří 
nenechali ujít 
Za velkého zájmu veřejnosti se o státním stávku  
28. ří jna uskutečnil v hlavní budově pražského 
magistrátu na Mariánském náměstí Den otevřených 
dveří. Návštěvníci při této příležitosti získali 
i  zajímavé informace o projektech realizovaných 
s podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Příchozí mohli o svátečním dnu nahlédnout například  
do Velkého jednacího sálu, v němž zasedají pražští 
zastupitelé, či do Clam-Gallasova paláce, tradičně sloužícího 
reprezentačním a protokolárním účelům, který nedávno prošel 
rekonstrukcí. Přízni návštěvníků se těšil také koutek, v němž 
pracovníci  magistrátního odboru evropských fondů připravili 
interaktivní prezentaci části úspěšných projektů a odpovídali 
na zvídané otázky příchozích. 

Lákadlem pro malé i velké zde byla 3D tiskárna, z níž  
si návštěvníci mohli odnést malý dárek v podobě klíčenky. 
Pozornost poutala také velkoformátová tabule, na které  
si zájemci mohli otestovat své vědomosti o Praze a Evropské 
unii. Tabule odkazovala na geolokační hru HRAJ PRAHU!, 
do níž se zapojilo už přes sedm tisíc lidí. Soutěž končí 31. 
prosince, takže ti, kteří si chtějí zahrát a získat zajímavé ceny, 
mají ještě šanci - třeba během volných dnů v závěru roku. 
Hru lze stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu: treasure-
hunt.dev.csdevelopment.cz/hp/install.html.

Výstavy úspěšných projektů 
pokračují 
Chcete vědět, co zajímavého vzniklo v Praze díky 
pražskému operačnímu programu? Pokud jste nestihli 
Novou radnici navštívit o státním stávku a utekla 
vám i výstava projektů, která zde byla k vidění  
do minulého týdne, nevadí. Už teď pro vás chystáme 
na příští rok nové příležitosti.

Přehlídka úspěšných projektů podpořených z Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR se v přízemí hlavní budovy 
pražského magistrátu na Mariánském náměstí konala  
již potřetí. Odstartovala v listopadu a navštívit ji bylo možné 
do 8. prosince. Příchozí se seznámili s 21 projekty, díky nimž  
se v Praze žije lépe. Prezentaci si tentokrát mohli užít ve vánoční 
kombinaci. Sváteční atmosféra na ně  dýchla hned u vstupu do 
budovy a panovala i všude v jejím okolí. Ten, kdo se při svých 
toulkách městem současně zapojil i do hry HRAJ PRAHU!, 
obratem také zjistil, zda metropoli opravdu zná tak dobře,  
jak si možná myslel.

Jak už jsme zmínili, podzimní expozicí to neskončilo.  
Už na duben pro vás do známých prostor Nové radnice 
připravujeme její „obnovenou premiéru“, samozřejmě bohatší 
o další projekty. A ani tím není výčet příležitostí, jak se leccos 
zajímavého dozvědět, uzavřen. Už teď vás můžeme pozvat  
na červencovou návštěvu do Škodova paláce, kde série 
prezentací výsledků Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR před časem odstartovala. Těšíme se na vás! 

http://treasure-hunt.dev.csdevelopment.cz/hp/install.html
http://treasure-hunt.dev.csdevelopment.cz/hp/install.html
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Vesmírný projekt Stephanie 
je u konce

Projekt Prahy a UNICEF 
zmírní dopad uprchlické 
krize na metropoli

Po šesti letech skončil úspěšný mezinárodní projekt 
Stephanie z programu Interreg Europe. Jeho 
cílem bylo sdílet zkušenosti a inovativní nápady 

týkající se vesmírných technologií založených na fotonice 
a satelitních datech. 

Projekt propojil sedm zemí, Českou republiku v něm zastupovala 
Praha. Hlavnímu městu se prostřednictvím projektu podařilo 
využít sdílené technologie například ke sledování stavu zeleně, 
monitoringu využití území, bezpečnostním opatřením, řízení 
dopravy a realizaci dalších projektů spadajících do konceptu 
Smart City.

Do projektu byla zapojena také Itálie, Francie, Německo, 
Španělsko, Velká Británie a Belgie. Na jednotlivých setkáních 
se partneři projektu vzájemně inspirovali dobrou praxí svých 
zemí. Čeští odborníci na nich společně diskutovali o využití 
satelitních dat i vesmírných technologií obecně a vyměňovali  
si zkušenosti s převáděním svých projektů do praxe.

I díky projektu Stephanie se v posledních letech prostředí v České 
republice ve vztahu k vesmírným technologiím velmi dynamicky 
vyvíjí, zlepšuje se fungování mezisektorové spolupráce, 
podniky vidí ve vesmírných technologiích stále větší potenciál.  
Od roku 2021 například v Praze sídlí Agentura Evropské unie 
pro kosmický program (EUSPA), která řídí kosmické programy 
EU či navigační systém Galileo. 

Podpořit rodiny ukrajinských válečných uprchlíků 
přicházející do Prahy je cílem projektu, na němž 
hlavní město od října spolupracuje s Dětským 

fondem OSN (UNICEF). Projekt s rozpočtem přes  
333 milionů korun je plánován do prosince 2023. Podpora 
míří do vzdělávání, sociální soudržnosti, integrace, 
kulturní a sociální participace, zdraví, ochrany dětí 
a práce s rodinami. Za řízení a realizaci projektu odpovídá 
magistrátní odbor evropských fondů.

Hlavní město chce prostřednictvím projektu pomoci zmírnit 
dopad uprchlické krize na území Prahy. Kromě zmíněných 
finančních prostředků přispívají k dosažení stanovených cílů 
rovněž expertní týmy UNICEF. „Odbor evropských fondů celou 
spolupráci koordinuje a zastřešuje. Je to náročné, ale do projektu 
jsme se zapojili s velkou chutí a uděláme vše pro to, aby jeho 
cíle byly naplněny,“ uvedl ředitel Odboru evropských fondů 
Magistrátu hlavního města Prahy Karel Andrle.

První zálohová platba z vyčleněných prostředků ve výši více než 
55 milionů korun již na bankovní účet hlavního města dorazila 
a odbor evropských fondů ji ihned poskytl magistrátním 
odborům zapojeným do projektových aktivit.

Hlavní a organizačně nejrozsáhlejší aktivitou je zřízení nového 
Centra následné podpory ukrajinských uprchlíků v prostorách 
Krajského asistenčního centra pro uprchlíky ve Vysočanech. 
Centrum Ukrajincům zajistí řešení jejich potřeb týkajících  
se bydlení, zdraví, vzdělávání nebo ochrany dětí. 

Partnerství vytvořená díky projektu přinesla řadu nápadů, 
které budou fungovat i nadále.  Jedním z hlavních výstupů 
projektu jsou totiž regionální akční plány týkající se technologií 
založených na fotonice. Pro Českou republiku ho ve spolupráci 
s dalšími odborníky vytvořil Jan Stachura, expert Fyzikálního 
ústavu Akademie věd ČR a odborný pracovník projektu 
Stephanie. 

Akční plány pro jednotlivé regiony i další informace o projektu 
Stephanie najdete na webu https://projects2014-2020.
interregeurope.eu/stephanie/.

V oblasti vzdělávání se na základních školách rozbíhá aktivita, 
díky níž získají děti ukrajinských uprchlíků zdarma školní obědy. 
Vypsán byl rovněž dotační program pro podporu nultých ročníků 
na středních školách určený pro ukrajinskou mládež ve věku od 15 
do 19 let. Na tyto záměry bylo vyčleněno 22 milionů korun.

V oblasti zdravotnictví se podařilo navázat spolupráci  
se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, díky  
níž budou ukrajinské ženy, děti a mladiství moci využít 
ambulantní zdravotní služby praktického lékaře.  

Ve spolupráci se Skautským institutem se chystá tzv. „buddy 
program“. Záměrem je zřídit síť doprovázejících osob, které 
budou podporovat mladistvé Ukrajince v orientaci v Praze, 
v české společnosti, ve vzdělávání a v dalších oblastech. 

Rozjíždějí se také aktivity týkající se ochrany dětí a práce s rodinami. 
Kromě jiného se uskutečnil workshop o možnostech zapojení 
pracovníků sociálně právní ochrany do mobilních týmů pro 
možné zmapování a vyhodnocování situace nezletilých Ukrajinců 
a workshop s poskytovateli služeb krizové telefonické intervence.    

Pracovní skupina projektu Unicef. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/stephanie/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/stephanie/
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aktuality

Charitativní běh pro 
onkologické pacienty: 
rekordní účast i výtěžek  

Více než stovka běžců nadšených pro společnou 
věc vyrazila 1. října na trať charitativního běhu 
v pražské Stromovce, nazvaného Battle Charity 

Run. Kromě rekordně vysoké účasti přinesl letošní ročník 
závodu i rekordní výtěžek – přes 150 tisíc korun, které 
pomohou onkologicky nemocným pacientům motolské 
a vinohradské nemocnice.

Akci pod heslem „Pomáháme pomáhat“ letos již popáté 
zorganizovali dobrovolníci z Fitness Bitevní pole. Závod je rok 
od roku populárnější, uskutečnil se i předloni, během pandemie 
covidu-19, pořadatelé mu tehdy dali virtuální podobu. Loni  
už protiepidemická opatření umožnila návrat k původní formě, 
tedy hromadnému běhu, současně však pro zájemce zůstala 
zachována i možnost běžet samostatně a výsledek sdílet 
v mobilní aplikaci Strava. Mezi oběma variantami si závodníci 
mohli vybrat i letos. A zájem byl opět velký: na start společného 
běhu se první říjnovou sobotu postavilo celkem 135 závodníků, 
kteří volili mezi tratěmi dlouhými 6, 12 a 21 kilometrů. Další 
stovka běžců se do akce zapojila přes mobilní aplikaci. 

Závod odstartoval ve 12:30 u Maroldova panoramatu Bitvy 
u Lipan. O dobrou náladu a zábavu rodinných příslušníků 
běžců nebyla nouze díky pestrému doprovodnému programu. 
Již tradičním partnerem závodu byl pražský operační program. 
Zastoupení měl nejen v poli závodníků, ale věnoval také drobné 
ceny pro vítěze a v mobilním showroomu představil své úspěšné 
realizované projekty. Pozornost přítomných poutala rovněž 
znalostní desková hra HRAJ PRAHU! 

Pátý ročník závodu vynesl celkem 150.600 Kč. Stejně 
jako v předchozích letech bylo možné prostřednictvím 
transparentního účtu přispět libovolnou částkou na zlepšení 
péče o onkologické pacienty Fakultní nemocnice Motol 
a letos poprvé i Fakultní nemocnice Vinohrady. „V uplynulých 
čtyřech ročnících dárci na tento účel věnovali dohromady přes  
400 tisíc korun. Letošní výtěžek je v historii závodu zatím 
nejvyšší. V době probíhající války na Ukrajině, energetické krize 

a zdvojnásobení nákladů na život je pro nás tato částka ještě 
cennější a my si projevené důvěry neskonale vážíme. Neexistuje 
ideální doba, ale existuje touha tvořit a z obyčejné myšlenky 
vytvořit i přes všechny překážky světa něco výjimečného,“ řekl 
Tomáš Steinhart z pořádajícího Fitness Bitevní pole.

„Battle Charity RUN je nyní ve finanční a organizační správě 
motolské kliniky dětské hematologie a onkologie, a bude 
se tak přímo podílet na organizaci zdravotních pobytů, 
přerozdělovat finance, proplácet pacientům a jejich rodinám 
rekondiční pobyty a hradit výplaty potřebných psychologů 
a fyzioterapeutů. Vlastní středisko se nám pomalu rýsuje 
u přehrady Orlík, ale nechceme zatím nic zakřiknout a o všem 
budeme včas informovat. Děkujeme našim partnerům a všem 
jednotlivcům, kteří se do akce jakkoli zapojili a podpořili ji,“ 
dodal Tomáš Steinhart.

Rekordní výtěžek závodu podpoří léčbu onkologických pacientů motolské a vinohradské nemocnice. Do závodu se letos zapojilo přes 200 běžců.
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rozhovor

Operační program  
Praha – pól růstu ČR spěje ke 

svému závěru, ovšem evropské 
dotace jsou – zvlášť v dnešní 

době – pro rozvoj české 
metropole i nadále mimořádně 

důležité. O hodnocení 
dosažených výsledků i o pohled 

do budoucna jsme požádali 
ředitele magistrátního odboru 

evropských fondů Karla Andrleho. 

Pražský operační 
program sebevědomě 

kráčí do finále 

Karel Andrle
ředitel Odboru evropských 

fondů MHMP

aktuality

Dotační projekty postižené 
současnou krizí dostaly 
šanci na dokončení

Řada projektů financovaných z evropských fondů, 
jejichž dokončení bylo ohroženo kvůli prudkému 
zdražování, dostala novou šanci. Evropský 

parlament a Rada EU totiž v říjnu schválily flexibilnější 
čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům 
se tím otevřely nové možnosti pro úpravu pravidel  
již schváleným projektům, kterých se současná krize 
dotkla nejvíc.  

Úpravu letos v dubnu iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Kvůli rostoucím cenám stavebních prací, materiálu, energií 
i narůstající inflaci hrozilo nedokončení mnoha projektům,  
a to nejen v České republice, ale v celé Unii. Koncem října proto 
po schválení Evropským parlamentem a Radou EU nabyla 
účinnosti legislativní změna, jež má této situaci zabránit. Jde 
o legislativní balíček, který je kompromisem mezi různými 
potřebami jednotlivých států. 

O tom, jak mohou nadále postupovat, se příjemci podpory 
dozvědí od řídicích orgánů dotčených programů. Pro příjemce, 
kteří vzhledem k okolnostem ještě nestihli projekty dokončit,  
to prakticky znamená možnost rozdělit je na více částí, tak 
aby byl naplněn projektový cíl. U etapy projektu hotové  
do konce roku 2023 bude příjemci vyplacena příslušná část 
dotace z programového období 2014–2020. Nedokončenou 
část, jejíž zdržení příjemce prokazatelně nezavinil, pak bude 
moci uskutečnit v rámci další etapy z programu pro období  

2021–2027. Z té mu také bude proplacena, je-li téma 
podporováno i v novém programovém období. Za stávajících 
podmínek byla procedura omezena jen na největší projekty, 
nově byla snížena hranice na jeden milion eur. 

Druhým příkladem je vyplacení způsobilých výdajů 
vynaložených do konce roku 2023 na projekt, který vlivem 
současné krize nestihl být řádně a celý dokončen, a následné 
umožnění dofinancování aktivit z vlastních zdrojů. V donedávna 
platných podmínkách by příjemce musel vracet celou dotaci.

U některých typů projektů mohou příjemci využít až stoprocentní 
míru spolufinancování ještě v rámci programového období 
2014–2020, což bude umožněno i nadále. 

Harmonogram výzev pro současné i končící programové 
období je k nahlédnutí na odkazu https://www.dotaceeu.cz/cs/
jak-ziskat-dotaci/vyzvy/harmonogramy-vyzev.

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy/harmonogramy-vyzev
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy/harmonogramy-vyzev
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rozhovor
Černým koněm programu byl projekt přeměny budovy střední 
školy Českobrodská na budovu energeticky soběstačnou, který 
byl zpočátku přijímán se skepsí a obavami z vysokých nákladů 
i realizovatelnosti. Díky odvaze ředitele školy i magistrátního 
odboru školství se nyní již dokončená budova stala vzorem 
pro další objekty, a dokonce sbírá ocenění v soutěžích,  
např. prvenství v Adapterra Awards v kategorii Zastavěná 
území.

Osobně pyšný jsem ale na obrovské množství menších projektů, 
které skutečně zasáhly do života konkrétním lidem. Na mysli 
mám především nové třídy ve školkách a školách, sociální 
bydlení, dohledové centrum pro seniory nebo modernizace 
azylových domů. 

Jakého finálního hodnocení se pražskému operačnímu 
programu dostalo ze strany unijních institucí a Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR?

Jsem rád, že se ptáte na hodnocení finální, protože start našeho 
programu nebyl ideální. Měli jsme velké zpoždění, v kategorii 
rizik jsme se dlouho drželi v červených sférách, byli jsme pod 
zesíleným dozorem MMR i Evropské komise. Měli jsme  
ale snahu a byli jsme urputní, takže se nám podařilo vymanit  
se z role Popelky a nyní si troufám říct, že program sebevědomě 
kráčí k úspěšnému finále. Prošli jsme si mnoha audity z národní 
i evropské úrovně, které jsme prozatím vždy absolvovali bez 
významných zjištění, a věřím, že si čistý štít udržíme.  

S velkým zpožděním se ve druhé polovině letošního roku také 
naplno rozjíždí nové programové období EU, v němž Praha 
už vlastní operační program nemá. Jaká role v tomto období 
připadla vašemu odboru, jaké úkoly aktuálně plníte a jaké  
na vás čekají v budoucnu?

Řídicím orgánem OP PPR budeme ještě minimálně  
do roku 2024, naše práce tím ale rozhodně nekončí a odbor 
v žádném případě nerozpouštíme! Hodláme naopak využít 
zkušeností všech kolegů z odboru, kteří dosud stáli na straně 
poskytovatele podpory, a nasměrovat je k novým výzvám 
v roli dotační kanceláře pro hlavní město. V rámci agendy  
tzv. dotačního monitoringu již nyní sledujeme možnosti externích 
zdrojů financování a propojujeme je s možnými žadateli  
na úrovni města. Zároveň se na náš odbor mohou obrátit 
všichni kolegové z magistrátu, kteří by naopak potřebovali 
pomoci s nalezením možného zdroje financování pro 
konkrétní připravovaný projekt. Všem odborům magistrátu 
pak začínáme nabízet pomoc s přípravou a realizací projektů 
hlavního města Prahy jako žadatele o prostředky z evropských 
fondů v programovém období 2021–2027 i z dalších externích 
zdrojů. Zaměstnanci našeho odboru jsou tak ve své nové 
roli připraveni podat pomocnou ruku všem zvažovaným, 
plánovaným i připravovaným projektům, jejichž realizace 
přispěje ke zvýšení kvality života v hlavním městě.

 

P+R Černý Most nabízí téměř 900 parkovacích míst. 

Pražský operační program se pomalu uzavírá, v čem  
vy osobně spatřujete jeho význam a přínos pro Prahu? 

Programové období sice formálně skončilo již v roce 2020,  
my před sebou ale stále máme spoustu práce. Některé projekty 
budou teprve v příštím roce končit, stále podepisujeme smlouvy 
o financování s dalšími příjemci, zpráv o realizaci z běžících 
projektů neubývá a i po ukončení realizace projektů a jejich 
finálním vypořádání v roce 2024 budeme další léta sledovat 
udržitelnost investičních projektů a hodnotit jejich dopady 
a výsledky. 

Pražský program byl jedinečný svým rozsahem, spojoval 
zdánlivě nesourodá témata, pro která byly v jiných částech 
republiky vyčleněny samostatné programy. Tato šíře určitě 
přispěla k nadhledu, jež byl pro řízení programu nezbytný a jež 
umožnil vzájemně se obohacovat o poznatky z jednotlivých 
oblastí podpory a posouvat implementaci, tak abychom všichni 
dospěli k vytčeným cílům. V době covidu jsme operativně 
reagovali a upravovali podmínky pro příjemce tak, aby projekty 

mohly být i nadále realizovány a nevznikaly finanční ztráty. 
I nyní se s příchodem uprchlíků z Ukrajiny snažíme především 
ve školských projektech reagovat na nově vzniklé situace.  
Pro Prahu a její občany i návštěvníky přinesl program spoustu 
kvalitních projektů, ukázali jsme, že umíme unijní prostředky 
čerpat bez skandálů a podvodů a že jsme jako město kvalitní 
partner pro žadatele, ministerstva i Evropskou komisi. 

Ač byl v minulém programovém období EU jedním 
z nejmenších českých operačních programů, podařilo se díky 
němu realizovat více než jeden a půl tisíce projektů. Které 
považujete za nejzdařilejší a na které jste nejvíce hrdý?

Určitě bych měl uvést, že jsem hrdý na všechny velké 
a medializované projekty, které měly dopad na širokou 
veřejnost. Podařilo se nám zřídit téměř 900 parkovacích 
míst v P+R na Černém Mostě, autobusy po Strakonické 
nyní projíždějí výrazně plynuleji díky novému vyhrazenému 
pruhu, máme nové inkubátory zajišťující propojení vědeckých 
pracovníků s investory. 
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Pomoc a podporu najdou 
lidé z Karlína  
v komunitním centru  

Už téměř šest let nacházejí obyvatelé Karlína 
a okolí pomoc, podporu, inspiraci i nové 
přátele v komunitním centru v Sokolovské 

ulici. Díky třem navazujícím projektům, podpořeným 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
(OP PPR), ho zde vybudovala a provozuje nezisková 
organizace Volonté. 

Její odborníci za 22 let fungování organizace pomohli  
už tisícům lidí najít cestu k novému začátku. „Naším cílem 
není snažit se všechny problémy vyřešit, ale nastartovat 
potřebné změny u lidí, kteří o to mají zájem. Pomáháme tedy 
zejména těm, kteří svou neutěšenou situaci chtějí změnit,  
ale sami to nedokáží,“ řekla Zuzana Bejó, výkonná ředitelka 
pro projektovou činnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. Její slova 
ostatně potvrzuje i samotný název této organizace – Volonté 
v překladu z francouzštiny znamená vůle, přání či rozhodnutí

Pomoc vězňům i bezdomovcům  

Dluhoví a právní poradci z Volonté pomáhají například lidem 
za mřížemi a propuštěným vězňům i jejich rodinám. Téměř 
všichni odsouzení totiž mají dluhy, mnohdy v řádu statisíců, čtyři 
pětiny z nich čelí i exekuci. Dluhy pak bývají jedním z důvodů, 
proč se zhruba 60 procent vězňů záhy po propuštění znovu 
uchýlí k trestné činnosti. Experti proto odsouzeným pomáhají řešit 
dluhy již v době výkonu trestu a po propuštění se jim snaží zajistit 

o čem se mluví

Gabriele odborníci  pomáhají s rodinnými problémy.Experti karlínského komunitního centra pomohli už desítkám lidí. Rodinné poradenství využívají i senioři.

práci a ubytování. Jejich pomoc současně potřebují i rodiny 
odsouzených, které kromě dluhů a nouze trápí rovněž pocity 
smutku, stigmatizace nebo šikana dětí ze strany jejich vrstevníků.

Mezi klienty karlínského komunitního centra patří také 
bezdomovci, kterých v osmé pražské městské části žije 
podle dostupných údajů v rámci Prahy nejvíc – zhruba tři 
sta. Spolu se závislostí na alkoholu, ztrátou zaměstnání 
a gamblerstvím patří k nejčastějším důvodům, proč  
se lidé ocitají na ulici, právě zadlužení. V posledních letech v této 
komunitě navíc přibylo hodně mladých lidí do 25 let, zejména 
těch, kteří opouštějí dětské domovy. „Dětským domovem 
prošlo přibližně 70 procent bezdomovců. Až 56 procent dětí 
se po opuštění ústavního zařízení dopouští trestné činnosti,“ 
upozornila Zuzana Bejó. Mezi bezdomovci, kterým organizace 
Volonté pomáhá, roste i počet handicapovaných lidí, žen 
a rodin s dětmi. 

Mnoho typů poradenství

Do komunitního centra v Sokolovské ulici přicházejí i lidé, 
kteří sice mají střechu nad hlavou, ale potýkají se s jinými 
vážnými problémy. „Karlínské komunitní centrum původně 
vzniklo především pro občany ohrožené sociálním vyloučením,  
ale pomoc nabízíme všem, kteří ji potřebují. V rámci 
individuálního poradenství mohou klienti využít služeb našich 
právních, pracovních, rodinných, pedagogicko–psychologických, 
mediačních, sociálních, již zmíněných dluhových a dalších 
poradců. Od otevření centra v dubnu 2017 jsme takto pomohli 
vyřešit už desítky různých kauz a podpořili sebevědomí i aktivitu 
mnoha klientů. Těší nás, že řada z nich se zapojuje přímo  
do přípravy a realizace našich aktivit,“ podotkla Zuzana Bejó.
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o čem se mluví
Sami klienti centra se tak podílejí například na pořádání 
besed, na nichž se diskutuje o aktuálních tématech. Další 
besedy v centru vedou zkušení odborníci. Kromě centra 
v Sokolovské ulici se část aktivit odehrává také v prostorách 
spolupracujícího karlínského partnera, Centra integrace dětí 
a mládeže v Peckově ulici. Další akce, zejména kulturní,  
se konají u spřátelených organizací, jako je třeba Café Martin 
Karlín.   

Podpora pro maminku v nouzi

Mezi klientky karlínského zařízení patří i sedmatřicetiletá 
Barbora N., absolventka střední školy s obchodním zaměřením 
a maminka dvou dětí předškolního věku. Za poradci ji přivedly 
rodinné problémy. „Přišla jsem psychicky vyčerpaná, zoufalá 
z neschopnosti své problémy sama řešit, ve stresu. Obávám 

Odborníci komunitního centra často pomáhají klientům také najít cestu z dluhů.Marie potřebuje pomoc pro své dítě. Barboru (sedící zády) do centra přivedly partnerské problémy. 

péči, takže byla nezbytná sociální, pedagogická a právní 
pomoc a podpora. Pomohli mí získat lékařská doporučení 
potřebná pro získání lázní pro děti a pomoc při léčení jejich 
chronických nemocí. Pomáhají i při hledání práce a vyřízení 
sociálních dávek. Vzpruhou je také kontakt s jinými rodiči 
a klienty centra na besedách, kulturních akcích, workshopech 
s hosty a podobně,“ říká žena. Její přání je přitom prosté: 
Klidný a bezpečný život pro ni a její děti, s finančním 
zabezpečením. 

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora aktuálně realizovaného projektu, nazvaného 
Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín, 
schváleného ve výzvě OP PPR č. 47 Podpora komunitního 
života: 2,6 milionu korun 

• Doba realizace projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

• Žadatel o podporu: VOLONTÉ CZECH, o.p. s.

se finanční neschopnosti a ohrožení exekucí při nesplácení 
hypotéky na byt. Manželovi, který se dostal do dluhů, jsem 
z nich pomohla svými úsporami, s narozením dětí ale v rodině 
začaly konflikty. Pro péči a výchovu malých dětí, které mají 
zdravotní problémy, je to špatná atmosféra. Rozvádím  
se, protože mne nyní manžel opustil, žije s mladší partnerkou. 
Finančně přispívá málo a pouze občas, chce mne připravit 
o děti,“ popisuje složitou situaci paní Barbora. 

„Komunitní centrum mi pomáhá dlouhodobě, je pro mne 
oporou a skutečným pomocníkem, zvlášť v době covidu 
to bylo moc potřeba a je stále. Jeho poradci mi pomáhají 
osobně, telefonicky i online e-mailem a zprostředkovávají 
mi i další odborníky, kteří mohou s mými problémy pomoci. 
Zajišťovali mi vyjádření pro soud – manžel žádal o střídavou 
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Učebnice ukazuje, jak žákům přiblížit udržitelný rozvoj. Pro učitele je publikace velmi užitečnou pomůckou.

S výukou směrem 
k udržitelnému rozvoji 
pomáhá elektronická 
učebnice 

Učitelé druhého stupně základních škol mají 
od začátku letošního školního roku k dispozici 
nástroj, díky němuž mohou žákům zajímavou 

formou přiblížit význam udržitelného rozvoje. Nový 
výukový program včetně digitálního interaktivního 
zdroje vyvinuli v rámci projektu podpořeného 
z pražského operačního programu odborníci ústavu 
GreenDot, specializujícího se právě na udržitelný 
rozvoj a vzdělávání.

Cílem vzdělávání mířícího tímto směrem je umožnit porozumět 
celé problematice udržitelného rozvoje ve všech jejích 
souvislostech. Žáci si tak lépe uvědomí komplexnost jednotlivých 
jevů, množství faktorů, které je ovlivňují, i nutnost věci plánovat 
a řešit s ohledem na dlouhodobý horizont. Výuka zaměřená 
na udržitelný rozvoj předpokládá využití inovativních přístupů, 
propojování vazeb mezi vyučovacími předměty, podporu 
týmové práce, logického myšlení či schopnosti vést, tvořit 
a motivovat. Nové vzdělávací metody, k nimž patří například 
projektové učení nebo zážitková pedagogika, kladou důraz  
na samostatnost a reflexi žáků. Protože však čeští učitelé podle 
výsledků nedávného šetření České školní inspekce stále preferují 
frontální výuku, je pro úspěch v tomto směru zásadní podpořit 
je vhodnými výukovými programy.

o čem se mluví
Žákovské miniprojekty klíčem k pochopení

Přesně tímto směrem mířil projekt ústavu GreenDot,  
do něhož se zapojilo 21 pedagogů a 134 žáků z pěti 
pražských základních škol. Ačkoli realizaci projektu 
zkomplikoval covid-19 a jím vynucená online výuka, 
vytčeného cíle se dosáhnout podařilo.

„Projekt umožnil žákům a pedagogům práci  
se zdánlivě odlišnými tématy tak, aby v závěru ukázal 
vzájemnou propojenost, smysl a význam udržitelného 
rozvoje. Zaměřili jsme se na podporu rozvoje kompetencí 
žáků v pražských školách, a to formou elektronické učebnice 
obsahující vzdělávací program v digitální podobě. Publikace 
umožní pedagogům a žákům realizovat konkrétní miniprojekty 
v prostředí, jež znají, například v okolí školy nebo bydliště. 
V tomto prostředí mohou dát svým nápadům reálnou podobu 
a současně nahlédnout do plánovacích a rozhodovacích 
procesů v obcích. Lépe tak pochopí význam a přínos jedince, 
bez ohledu na jeho zařazení ve společnosti, a pochopí svou 
roli,“ řekla Petra Suková z ústavu GreenDot. 

Učebnice se zabývá mimo jiné šetrným nakládáním 
s biologickými odpady, bezodpadovými městy či mobilitou  
ve městech. Její klíčovou částí je průvodce realizací žákovského 
projektu, jež jednotlivá témata řeší.

Právě zmíněné mini projekty, realizované zapojenými školami, 
považují autoři projektu za jeho stěžejní část. Vyzdvihli například 
mini projekt jinonické ZŠ Tyršova, díky němuž žáci dodali vedení 
obce konkrétní data o hlučnosti a hustotě dopravy v okolí školy. 
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o čem se mluví
„Děti se naučily, že když se všechny domluví a zapojí, přinese to 
nejen radost, ale i konkrétní výsledek My učitelé jsme pak díky 
tomuto projektu získali opravdu hodnotný nástroj, jak děti vést, 
vzdělávat a motivovat k dobrým a efektivním činům,“ dodala.

Elektronickou učebnici lze využít bez ohledu na lokalitu školy. 
Informace jsou dostupné na těchto odkazech: www.green-dot.cz, 
https://eduinspiro.cz/. 

Projekt vnáší do školních tříd nové formy  vzdělávání. 

Uznání žáků i učitelů

Účast v projektu si pochvalují i žáci ZŠ Rakovského 
v Modřanech, kteří v rámci svého miniprojektu kromě jiného 
vysadili poblíž školy stromy. „Jako třída jsme společně strávili 
velmi příjemné chvíle. Přestože to pro nás byla práce, byla 
to i velká zábava. Věříme, že se nám bude v Modřanech žít 
lépe. Naučili jsme se vnímat více své okolí a některým z nás  
to pomohlo i s výběrem střední školy – jedna z nás se rozhodla 
svou budoucnost zaměřit na ochranu životního prostředí,“ 
zhodnotili přínos projektu.

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora projektu nazvaného Já Praze, Praha mně, 
schválená ve výzvě č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I:  
1,77 milionu korun

• Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2022

• Žadatel o podporu: GreenDot – ústav pro udržitelný 
rozvoj a vzdělávání, z.ú. 

Slovy uznání nešetří ani Hana Neužilová Žáková, učitelka 
Základní školy Square s.r.o. v Nuslích. „Mně i žákům  
se projekt opravdu líbil. Vědomosti a dovednosti získané  
ve škole jsme měli možnost využít přímo v její blízkosti. Dozvěděli 
jsme se mnoho nového jak o budově školy, tak i o historii Nuslí, 
a ze studentského pohledu jsme přemýšleli o možnostech 
zlepšení. Přicházely různé nápady a my jsme promýšleli jejich 
realizovatelnost. Nakonec jsme navrhli vyrobit v malém parku 
vedle školy knihobudku s lavičkou, kde si kdokoli z nás může 
posedět, přečíst si zajímavou knihu a relaxovat. Takové místo 
nám zde totiž chybí,“ uvedla pedagožka.    

Ocenila ho i učitelka Základní školy Square s.r.o. Hana Neužilová Žáková a její žáci.

http://www.green-dot.cz
https://eduinspiro.cz/
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Na co si dát pozor

Nejčastější problémy  
v IS ESF
Tentokrát jsme se zaměřili  na nejčastější problémy, 
s nimiž se příjemci podpory setkávají při používání 
Informačního systému Evropského sociálního fondu 
(IS ESF). 

Tento systém slouží zejména k evidenci a výpočtu indikátoru 
Počet podpořených osob, vykazovaného v projektech 
spolufinancovaných z ESF. Provozuje ho Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a díky jeho napojení na rezortní agendové 
systémy umožňuje například vyhodnocovat, zda podpořené 
osoby získaly díky absolvovanému vzdělání práci, případně 
lepší práci.   

Povinnost příjemce podpory evidovat a vykazovat 
zmíněný indikátor vyplývá z Výzvy k předkládání 
žádostí o podporu a ze smlouvy o financování. Potřebné 
informace jsou soustředěny v příručce „Pokyny pro evidenci 
podpory poskytnuté účastníkům projektů“ vydané MPSV  
(https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/). Protože 
i přesto dochází při vykazování k chybám, uvádíme ty hlavní. 

Ztotožnění s ROB

Nejčastěji se chybuje při ztotožnění podpořených osob 
s registrem obyvatel (ROB). Někteří příjemci se mylně 
domnívají, že pokud jméno není české, tak daná osoba 
v ROB není a nelze ji ztotožnit a vykázat do indikátoru. ROB 
však obsahuje údaje jak o občanech České republiky, tak 

o cizincích, kteří zde mají trvalý pobyt, nebo zde pobývají 
na základě dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému 
pobytu. Jsou zde ale také například údaje o cizincích, kterým 
byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu 
nebo těch, kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu  
na území ČR delším než 3 měsíce. Ke ztotožnění s registrem 
by proto mělo i v těchto případech dojít. Pokud se tak neděje, 
bývají nejčastěji na vině chyby ve jménech či datech narození. 
Pak je vhodné tyto údaje ověřit nahlédnutím do dokladů (pas, 
povolení k pobytu apod.) podpořených osob.

Pokud osoba v ROB vedena není, může její identitu potvrdit 
příjemce. Finanční manažer či pracovník technické podpory však 
napřed musí tuto funkcionalitu v IS ESF povolit. Jako místo bydliště 
podpořené osoby se v těchto případech uvádí sídlo příjemce.

Podpora a její výše

Chybuje se rovněž ve vykazování podpory osob, tedy jejich 
účasti na dalším vzdělávání či různých aktivitách. Podpora musí 
odpovídat době účasti osob v projektu a její začátek i konec 
musí být datován v rámci téhož intervalu. Jednoduše tedy platí,  
že podpory musí být zadány v intervalu účasti osoby  
na projektu, tj. osoba vstoupí do projektu např. 1. 1. 2021 a účast 
ukončí 31. 12. 2021. Podpora tedy musí být zadána v průběhu 
roku 2021, pokud je její začátek či konec datován do jiného 
roku, tak k započítání podpory nedojde. Nezbytnou součástí 
je také dosažení, či překročení minimálního hodinového limitu 
podpory stanoveného ve výzvě, zadání nejen data začátku 
podpory, ale i jejího konce (pokud by datum ukončení podpory 
bylo v budoucnosti, indikátor by byl vykázán až po dosažení 
uvedeného data). 

Další problémy

Nejpozději při zpracování závěrečné zprávy o realizaci 
projektu je nutné vyplnit datum ukončení účasti osob 
v projektu. Využít lze funkci hromadného vyplnění data 
výstupu z projektu (na záložce „podpořené osoby – aktuální 
seznam“ se označí osoby, u kterých není vyplněno datum 
výstupu z projektu, a použije tlačítko „hromadné vyplnění 
data výstupu“).

Problémy se mohou vyskytnout také při přenášení hodnoty 
indikátoru z IS ESF do IS KP14+. Předejít jim lze tak,  
že příjemce v IS ESF nejprve spustí výpočet indikátorů  

na záložce „indikátory“ (může to trvat i delší dobu, dle 
rychlosti systému). V IS KP14+ se pak, po výpočtu indikátorů, 
stiskne tlačítko „aktualizace z IS ESF“, čímž se hodnota 
indikátoru přenese okamžitě. Pokud v IS ESF hodnota není 
vypočítána a v IS KP14+ se stiskne tlačítko „aktualizace 
z IS ESF“, dojde nejprve k výpočtu indikátorů a hodnota  
se přenese až poté a po opětovném stisknutí tlačítka. 

Potíže může působit i zahlcení systému IS ESF. V takovém 
případě je nutné vyčkat a potřebný úkon provést později. 
Případně může pomoci vymazání historie prohlížení 
a souborů cookies nebo restart internetového prohlížeče  
či počítače.

https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/
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Úspěšné projekty v médiích

Následující řádky již tradičně věnujeme 
zprávám, jež periodika přinášejí o projektech 
podpořených z pražského operačního 

programu. Ani toto vydání nebude výjimkou. Zveme 
vás k nahlédnutí. 

Pozornosti médií nemohla uniknout multifunkční budova určená 
pro vývoj špičkových kosmických a leteckých technologií, právě 
dokončená v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého 
ústavu v pražských Letňanech. Polovinu nákladů na její výstavbu 
poskytl Operační program Praha – pól růstu ČR. Projektu jsme 
se podrobně věnovali v minulém vydání bulletinu. O tom, jak 
vypadalo slavnostní otevření budovy, se dozvíte prostřednictvím 
následujícím odkazu:

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-v-praze-otevreli-
nove-centrum-pro-vyvoj-a-testovani-kosmicke-a-letecke-
techniky-40410799

Pozornost médií přitáhl i další projekt, s nímž jsme vás seznámili 
v podzimním vydání našeho čtvrtletníku. Jde o budovu střední 
školy v Českobrodské ulici v Hrdlořezích, která se po své 
mimořádně náročné a vydařené revitalizaci stala vzorem 
pro úpravy podobných veřejných budov. Výsledek projektu 
podpořeného z pražského operačního programu zaujal nejen 
veřejnost, ale i odborníky, kteří mu záhy po uvedení do provozu 
udělili několik ocenění. O jednom z nich se dočtete na těchto 
odkazech:   

https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2022-11-08-adaprerra-
awards-2022-ocenila-sobestacny-dum-energeticky-pozitivni-
skolu-obnovu-mokradu-i-protirezortni-prvky-v-krajine

http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/adapterra-
awards-vyhlasila-viteze-jednotlivych-kategorii/

Napsali o nás

Média si všímají rovněž nového, bezmála šestikilometrového 
pruhu vyhrazeného pro autobusy a záchranáře, který byl 
díky dotaci z pražského operačního programu vybudován ve 
Strakonické ulici. Druhou fázi stavebních úprav, jež výrazně 
přispěly k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu na této 
frekventované komunikaci, se podařilo dokončit v mírném 
předstihu. Více informací najdete na následujícím odkazu: 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/strakonicka-prujezdna-
bus-pruh-5-7-kilometru.A221123_164026_praha-zpravy_klu

Pozvání na přípravu zelňačky podle rodinného receptu, hodiny 
tance s exotickým názvem hula hoop dance, procházku 
v Klánovickém lese a mnoho dalšího připravilo pro své 
návštěvníky Komunitní centrum Kardašovská. V období rychle 
se zkracujících dnů jde ze strany oblíbeného a pražským 
operačním programem podpořeného centra jistě o vítanou 
nabídku. Seznámit se s ní můžete, pokud kliknete na uvedený 
odkaz a nalistujete stranu 20:

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/
uploads/sites/4/2022/11/Ctrnactka_11_2022_webdata.pdf

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-v-praze-otevreli-nove-centrum-pro-vyvoj-a-testovani-kosmicke-a-letecke-techniky-40410799
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-v-praze-otevreli-nove-centrum-pro-vyvoj-a-testovani-kosmicke-a-letecke-techniky-40410799
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-v-praze-otevreli-nove-centrum-pro-vyvoj-a-testovani-kosmicke-a-letecke-techniky-40410799
https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2022-11-08-adaprerra-awards-2022-ocenila-sobestacny-dum-energeticky-pozitivni-skolu-obnovu-mokradu-i-protirezortni-prvky-v-krajine
https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2022-11-08-adaprerra-awards-2022-ocenila-sobestacny-dum-energeticky-pozitivni-skolu-obnovu-mokradu-i-protirezortni-prvky-v-krajine
https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2022-11-08-adaprerra-awards-2022-ocenila-sobestacny-dum-energeticky-pozitivni-skolu-obnovu-mokradu-i-protirezortni-prvky-v-krajine
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/adapterra-awards-vyhlasila-viteze-jednotlivych-kategorii/
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/adapterra-awards-vyhlasila-viteze-jednotlivych-kategorii/
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/strakonicka-prujezdna-bus-pruh-5-7-kilometru.A221123_164026_praha-zpravy_klu
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/strakonicka-prujezdna-bus-pruh-5-7-kilometru.A221123_164026_praha-zpravy_klu
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/Ctrnactka_11_2022_webdata.pdf
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/Ctrnactka_11_2022_webdata.pdf
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mapa projektů

„
Skloubit několik projektů a navíc z několika 
dotačních titulů bylo velmi náročné. Odměnou 
za nelehkou práci je pro obyvatele Radotína 
multifunkční centrum Koruna, které zastřešuje 
služby komunitního centra s kavárnou nebo 
startovací byty. Vše je funkčně propojeno 
s budovami ZUŠ a Policie přes dvůr, který slouží 
jako zázemí pro venkovní akce. Od otevření v roce 
2021 se Koruna stala unikátním prostorem pro 
trávení volného času všech generací, a dokonce 
i místem pro život.

“

Cílem dvou projektů podpořených z OP PPR bylo na místě 
bývalé hasičské zbrojnice nabídnout obyvatelům okrajové 
části města nejen místo pro kvalitní trávení volného času 
a inspirativní prostory pro setkávání nebo vzdělávání se, ale 
také vybudovat startovací byty pro osm mladých lidí.  

Dům na půli cesty nabízí malometrážní byty pro lidi  
ve věku 18-26 let, kteří vyrůstali v dětském domově. Součástí 
služeb je terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv 
a obstarávání osobních záležitostí. S individuální pomocí 
odborného personálu dostávají noví obyvatelé příležitost 
začlenit se do společnosti. 

Kulturně komunitní centrum v Radotíně poskytuje od října 
2021 rozsáhlou paletu společenských, kulturních, pohybových 
i vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. Koná  
se zde doučování dětí, pravidelné setkávání seniorů, 
funguje zde psychologická poradna. Pro návštěvníky centra  
je k dispozici občerstvení v  přilehlé kavárně, která slouží 
zároveň jako místo pro přednášky nebo autorská čtení. 

Městská část Praha 16 získala pro tyto projekty finanční 
podporu z výzvy č. 35 (Prioritní osa 3 Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR).

Účelem této výzvy byla podpora sociálních služeb, 
komunitního života a sociálního bydlení.

Názvy projektů:  Dům na půli cesty KORUNA  
  Kulturně komunitní centrum  
  KORUNA

Realizátor:   Městská část Praha 16 

Doba realizace:  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

i

Centrum Koruna  
Radotín

Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16

Náklady  
projektu:  

34 209 772 Kč

17 104 886 Kč 
příspěvek EU 

3 420 977 Kč 
příspěvek příjemce 

13 683 909 Kč 
příspěvek MHMP

návštěvníku  
(období 9/2021 – 2/2022)

3 500  
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