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editorial

Vážení kolegové,  
milí čtenáři,

dny se prodlužují, teploty zvolna stoupají a my za vámi 
přicházíme s jarní dávkou informací o aktuálním dění ve sféře 
evropských dotací. Věřím, že vám toto osvěžení přijde vhod 
a třeba i přispěje k vašemu rozhodnutí ucházet se o podporu 
z unijních zdrojů. 

V úvodu bulletinu najdete přehled vyhlášených výzev,  
do kterých je v současnosti v Praze možné se hlásit. Určitě stojí 
za to zvážit, zda byste prostřednictvím některé z nich nemohli 
získat prostředky, jež  by vám pomohly uskutečnit váš sen  
či vizi. Pokud si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás 
obrátit, rádi vám poradíme. 

Již v prosinci jsme na tomto místě publikovali zprávu 
o společném projektu hlavního města Prahy a Dětského 
fondu OSN (UNICEF), zaměřeném na pomoc ukrajinským 
válečným uprchlíkům. Protože odpovídáme za řízení 
a koordinaci celého projektu, připravili jsme do tohoto 
vydání rozhovor se zástupkyní UNICEF. Kromě jiného  
se v něm dočtete, že pomoc centra už vyhledalo přes tisíc lidí, 
především žen a dětí.

Ani tentokrát nevynecháme návštěvy u dvou příjemců podpory 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Prvním 
vybraným projektem je úprava jednoho z pavilonů mateřské 
školy v Čechtické ulici v Modřanech. V září se díky ní otevřely 
dvě nové třídy, takže školka mohla přijmout o třetinu dětí více. 

Druhým projektem, který vám představíme, je podnikatelský 
inkubátor fungující v holešovické Tusarově ulici. Už rok 
poskytuje všestrannou podporu podnikatelům, jež startují 
své aktivity v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Díky 
dotaci z pražského operačního programu mohou při své práci 
využívat unikátní, špičkově vybavené zvukové studio.

V rubrice Aktuality se vám pochlubíme dalším prestižním 
oceněním, které získala revitalizovaná školní budova 
v Českobrodské ulici v Hrdlořezích. Pozveme vás také  
na prohlídku výstavy úspěšných projektů podpořených 
z našeho operačního programu, instalovanou v obchodním 
centru Atrium Flora. Přehlídka projektů na vás čeká rovněž 
v přízemí budovy Nové radnice na Mariánském náměstí.

Přeji vám příjemné jaro.

Ing. Karel Andrle

 ředitel Odboru evropských fondů MHMP

OP PPR: Uzavřeny smlouvy 
již na 1653  projektů 

Celkem 1780 z 2337 projektů předložených do Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 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. březnu byly uzavřeny 
smlouvy ve výši jedné miliardy korun celkových způsobilých 
výdajů, a to u 1653 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 bylo vyčleněno téměř 
2,8 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů dosud 
schválených ZHMP činí více jak 3,5 miliardy korun. Smlouvy 
byly uzavřeny u 1255 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 činila téměř 1,3 miliardy korun, celkové 
způsobilé výdaje schválených projektů dosáhly téměř dvou 
miliard korun. Smlouvy byly uzavřeny u 278 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 dosáhla téměř tří miliard korun, celkové způsobilé 
výdaje projektů 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 přesáhla  
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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otevřené výzvy

N ové programové období EU se již rozběhlo naplno 
a abychom vám usnadnili orientaci a ušetřil i  čas, 
připravili  jsme přehled všech aktuálně vyhlášených 

výzev, do kterých se mohou zájemci z Prahy hlásit.

Přehled otevřených 
výzev

Mezi 33 výzvami je 7 výzev vyhlášených v rámci Národního 
plánu obnovy, 14 výzev v Operačním programu Životní 
prostředí 2021–2027, 5 výzev v Operačním programu 
Zaměstnanost, 2 výzvy v Operačním programu Jan Amos 
Komenský a 3 výzvy v Integrovaném regionálním operačním 
programu. Výzva „Zelená infrastruktura (VRR) (výzva č. 65)“ 
je vyhlášená, ale příjem žádosti bude zahájen až v lednu 

2024. Čtyři výzvy Národního plánu obnovy se uzavřou  
už zhruba za měsíc a záhy poté vyprší lhůty i u několika 
dalších. Přípravu žádostí o podporu proto neodkládejte, byla 
by škoda těchto příležitostí nevyužít. Výzvy budeme i nadále 
sledovat, najdete je také na (https://www.penizeproprahu.
cz/prehled-otevrenych-vyzev/), a hodit se vám může i tento 
odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=-6XidqmlUow.

Výzva Předmět výzvy Oprávněný žadatel
Zahájení  

příjmu žádostí
Ukončení příjmu 

žádostí
Alokace výzvy 

(celková) Poskytovatel Program Odkaz

Dotace na rekonstrukci staveb – velké 
projekty (výzva č. 1)

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (dále jen „brownfield“) 
prostřednictvím dotace v rámci velkých projektů.

Ostatní organizace 
Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace

2/20/2023 4/20/2023 1,4 mld. Kč Státní fond podpory investic Národní plán obnovy https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

Dotace na demolici  
a výstavbu – velké projekty  (výzva č. 2)

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (dále jen „brownfield“) 
prostřednictvím dotace v rámci velkých projektů.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

2/20/2023 4/20/2023 609 mil. Kč Státní fond podpory investic Národní plán obnovy https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

Dotace na rekonstrukci staveb – malé 
projekty  (výzva č. 3)

Předmětem podpory je brownfield, kterým se rozumí pozemek, popřípadě ucelený soubor 
souvisejících pozemků, a stavba, která je součástí tohoto pozemku nebo se na něm nachází a která 
není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána.

Hlavní město Praha 2/20/2023 4/20/2023 640 mil. Kč Státní fond podpory investic Národní plán obnovy https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty 
(výzva č. 4)

Předmětem podpory je brownfield, kterým se rozumí pozemek, popřípadě ucelený soubor 
souvisejících pozemků, a stavba, která je součástí tohoto pozemku nebo se na něm nachází a která 
není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána.

Hlavní město Praha 2/20/2023 4/20/2023 160 mil. Kč Státní fond podpory investic Národní plán obnovy https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

Podpora sociální práce (výzva č. 9)
Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit 
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin 

Hlavní město Praha 
Městské části

7/19/2022 4/21/2023 300 mil. Kč
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost+ https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus

Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva č. 2)
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky 
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení 
zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod

Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

5/25/2022 4/28/2023 9 mld. Kč
Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy
OP JAK

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablo-
ny-pro-ms-a-zs-i/

Podpora integrace romské menšiny  
(výva č. 44)

Výzva je zaměřena na integraci Romů/Romek, a to nejen v rámci posílení kompetencí a kapacit 
organizací, ale i se zaměřením na přímou práci s jednotlivci/komunitou.

Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

12/14/2022 4/28/2023 150 mil. Kč
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost+
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/as-
set_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-in-
tegrace-romske-mensiny-1-?inheritRedirect=false

Modernizace distribuce tepla v systé-
mech dálkového vytápění (výzva č. 1)

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
Hlavní město Praha 
Ostatní organizace

5/5/2022 5/5/2023 1,66 mld. Kč
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu
Národní plán obnovy

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-ob-
novy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tep-
la-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodni-
ho-planu-obnovy--267356/

Podpora sociálního bydlení zejména 
osob z Ukrajiny (výzva č. 101)

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí  
ohrožených osob.

Hlavní město Praha 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

12/20/2022 5/30/2023 340 mil. Kč
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost+

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/
asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpo-
ra-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?in-
heritRedirect=false

Obnova svahových nestabilit  
(výzva č. 23)

Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku 
přírodních jevů

Hlavní město Praha 
Městské části

11/16/2022 5/31/2023 100 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/23-vyzva/

https://www.penizeproprahu.cz/prehled-otevrenych-vyzev/
https://www.penizeproprahu.cz/prehled-otevrenych-vyzev/
https://www.youtube.com/watch?v=-6XidqmlUow
https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/
https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-integrace-romske-mensiny-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-integrace-romske-mensiny-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-integrace-romske-mensiny-1-?inheritRedirect=false
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni-zejmena-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://opzp.cz/dotace/23-vyzva/


1 / 2023 | 9 8 | Zprávy z pólu – jaro 2023

otevřené výzvy

Výzva Předmět výzvy Oprávněný žadatel
Zahájení  

příjmu žádostí
Ukončení příjmu 

žádostí
Alokace výzvy 

(celková) Poskytovatel Program Odkaz

Průzkum kontaminace životního prostředí 
(výzva č. 34)

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, 
tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. 

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

2/1/2023 5/31/2023 150 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/34-vyzva/

Pakt starostů pro klima a energii  
(výzva č. 8)

Předmětem podpory je podpora projektů spjatých se zapojením do iniciativy Paktu starostů 
a primátorů, a to tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a organizaci Místního dne.

Hlavní město Praha 1/23/2023 6/5/2023 15 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Národní program Životní 

program 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
detail-vyzvy/?id=114

Péče o významné části přírody a krajiny 
(výzva č. 28)

Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například 
tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby 
a rekonstrukce malých vodních nádrží.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

10/31/2022 6/30/2023 370 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027
https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/

Tvorba koncepčních dokumentů pro 
chráněná území (výzva č. 30)

Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná území, 
zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných území v souvislosti s jejich 
vyhlášením.

Hlavní město Praha 10/31/2022 6/30/2023 40 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/30-vyzva/

Zprůchodnění migračních překážek pro 
živočichy (výzva č. 31)

Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní 
živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Hlavní město Praha 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace 
Městské části

10/31/2022 6/30/2023 290 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027
https://opzp.cz/dotace/31-vyzva/

Smart Akcelerátor+ I  
(výzva č. 9)

Rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní 
specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami

Hlavní město Praha 7/27/2022 7/27/2023 1 mld. Kč
Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy
OP JAK

https://opjak.cz/vyzvy/vyz-
va-c-02_22_009-smart-akcelerator-i/

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší  
(výzva č. 12)

Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných 
technologií a změny technologických postupů

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

8/17/2022 7/31/2023 2,36 mld. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/

eGovernment a kybernetická bezpečnost 
– SC 1.1 (VRR) (výzva č. 10)

Výzva je určena na podporu elektronizace vybraných služeb veřejné správy.
Příspěvkové organizace 
Městské části 
Hlavní město Praha

10/17/2022 8/31/2023 245 mil. Kč
Ministerstvo pro místní 

rozvoj
IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy
/10vyzvairop

Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích 
zařízení v krajině (výzva č. 32)

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, 
a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního 
využití.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Ostatní organizace 
Příspěvkové organizace

1/18/2023 9/20/2023 200 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/

Srážkové vody a opatření proti povod-
ním (výzva č. 19)

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání  
se srážkovými vodami

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace

9/14/2022 10/31/2023 2,5 mld. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/19-vyzva/

AOPK OPŽP ZMV - 1. výzva SC 1.3
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a  odolnosti vůči nim s přihlédnutím 
k ekosystémovým přístupům.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

12/15/2022 10/31/2023 500 mil. Kč
Agentura ochrany přírody 

a krajiny
Program Životní prostředí 

2021 – 2027
https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-
sc-1.3

AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6
Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury,  
a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

12/15/2022 10/31/2023 300 mil. Kč
Agentura ochrany přírody 

a krajiny
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-2.-
vyzva-sc-1.6

https://opzp.cz/dotace/34-vyzva/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=114
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=114
https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/30-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/31-vyzva/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_009-smart-akcelerator-i/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_009-smart-akcelerator-i/
https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/10vyzvairop
https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/19-vyzva/
https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3
https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3
https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6
https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6
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otevřené výzvy

Výzva Předmět výzvy Oprávněný žadatel
Zahájení  

příjmu žádostí
Ukončení příjmu 

žádostí
Alokace výzvy 

(celková) Poskytovatel Program Odkaz

Zachytávání srážkových a šedých vod 
a jejich další využití (výzva č. 36)

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, 
a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního 
využití.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

1/2/2023 10/31/2023 200 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/36-vyzva/

Prevence a řízení antropogenních rizik 
(výzva č. 20)

Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění 
kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících 
s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Ostatní organizace 9/11/2022 11/15/2023 100 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/20-vyzva/

Rekultivace starých skládek (výzva č. 16)
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy 
o odpadech.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

9/7/2022 11/18/2023 300 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/16-vyzva/

Ekomobilita (výzva č. 3)*
Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. 
Podporovány jsou:   elektromobily,  automobily s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na 
pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic.

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

6/6/2022 12/15/2023 600 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Národní plán obnovy/RRF/

NPŽP
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
detail-vyzvy/?id=108

Zdroje pitné vody (výzva č. 9) Zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě.
Hlavní město Praha 
Ostatní organizace

1/11/2021 12/31/2023 300 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Národní program Životní 

prostředí
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
detail-vyzvy/?id=99

Prevence vzniku odpadů (výzva č. 24) Kompostéry; RE-USE centra; vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy,  PAYT

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

12/21/2022 12/31/2023 500 mil. Kč
Ministerstvo životního 

prostředí
Program Životní prostředí 

2021 – 2027 
https://opzp.cz/dotace/24-vyzva/

Zelená infrastruktura (VRR) (výzva č. 65)
Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury,  
a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Hlavní město Praha 
Městské části 
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace

1/25/2024 6/10/2024 6,3 mld. Kč
Ministerstvo pro místní 

rozvoj
IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy
/65vyzvairop

Rekonstrukce veřejného osvětlení  
(výzva č. 1)

Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení 
Hlavní město Praha   
Ostatní organizace

5/5/2022 12/31/2024 1,73 mil. Kč
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu
Národní plán obnovy

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/
vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni

Transformace pobytových sociálních 
služeb (výzva č. 36)

Věcné zaměření výzvy je podpora deinstitucionalizace systému sociálních služeb a transformace 
pobytových zařízení ad. 

Městské části 10/25/2022 2/10/2025 250 mil. Kč
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost+

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/
asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transfor-
mace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedi-
rect=false

Střední školy (VRR) (výzva č. 44) Výzva je určena na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy.
Příspěvkové organizace 
Ostatní organizace 
Hlavní město Praha

11/30/2022 9/30/2025 367,5 mil. Kč
Ministerstvo pro místní 

rozvoj
IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy
/44vyzvairop

Zajištění dostupnosti sociálních služeb 
(výzva č. 3)

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit 
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin 

Hlavní město Praha 6/17/2022 10/30/2026 6,6 mld. Kč
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost+

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/
asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zajis-
teni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=-
false

*Výzva Ekomobilita (výzva č. 3) 

Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 
200 milionů korun byla vyčerpána. Na zbývající typy vozidel je možno i nadále podporu získat.

https://opzp.cz/dotace/36-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/20-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/16-vyzva/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99
https://opzp.cz/dotace/24-vyzva/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/65vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/65vyzvairop
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/44vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/44vyzvairop
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?inheritRedirect=false
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aktuality

Inspirací pro cenu byl heliograf,  jednoduchý přístroj sloužící 
k měření délky denního svitu. Jeho hlavní součástí je skleněná  
koule působící jako čočka, která soustřeďuje paprsky  
do jednoho místa. Za čočkou je umístěna měrná páska, do níž 
paprsky propálí stopu. 

Úspěšná geolokační hra  
jde do finále 

Vítězné tažení revitalizované 
školní budovy pokračuje

P okud se chcete zapojit do geolokační hry 
nazvané Hraj Prahu!, máte poslední příležitost. 
Posledním dnem, kdy si j i  můžete zahrát, bude 

31. březen.

Plánovali jste to, těšili jste se, ale z různých důvodů to zatím 
nevyšlo? Nevadí! Protože v tom podle množství ohlasů zdaleka 
nejste sami, hru jsme na přelomu roku oproti původnímu plánu 
o tři měsíce prodloužili. Teď už ale opravdu není času nazbyt, 
takže využijte rychle se prodlužujících dnů a vyrazte do pražských 
ulic na jeden ze dvou okruhů. Ať už si vyberete trasu vedoucí 
první, nebo druhou městskou částí, nebo nejlépe postupně obě, 
chybu neuděláte. Nepochybně by vám to potvrdilo přes 12 tisíc 
spokojených hráčů, kteří už okruhy prošli před vámi. 

Za 1000 dosažených bodů máte nárok na získání turistické 
vizitky, kterou si můžete vyzvednout v cílové stanici hry – 
v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) 
působícího v rámci Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (Vyšehradská 51, Praha 2). 

Veškeré informace a kompletní pravidla hry najdete zde. Ovšem 
pozor! Vizitky jsou dostupné jen do vyčerpání zásob. Uplatnit už 
také nelze slevové kupony do Planetária a Botanické zahrady. 

D alší prestižní ocenění, Evropskou solární cenu 
(European Solar Prize), získala před třemi 
týdny budova střední školy v Českobrodské 

ulici, revitalizovaná s podporou z pražského 
operačního programu.

Cenu každoročně uděluje Evropská asociace pro obnovitelné 
zdroje (EUROSOLAR). Od jejího vzniku v roce 1994 ji získalo 
přes 250 evropských obcí, společností, sdružení, organizací 
či soukromých osob, které se výrazně zasloužily o praktické 
využití obnovitelné energie. Slavnostní vyhlášení vítězů letošního 
ročníku se konalo 23. února v Římě. Oceněno bylo 11 projektů 
v deseti kategoriích. Společnost ECOTEN, která realizovala 
projekt přestavby školy v Hrdlořezích, si připsala vítězství 
v kategorii Solární architektura a urbanismus.  

Objekt školy v Českobrodské ulici pochází ze 70. let minulého 
století, byl zchátralý, energeticky náročný a obsahoval 
velké množství nebezpečného azbestu. Dotace z pražského 
operačního programu umožnila jeho přeměnu v chytrou, 
bezpečnou a udržitelnou budovu. Ta ihned přitáhla pozornost 
veřejnosti i odborníků a jako vůbec první získala zlatý certifikát 
kvality SBToolCZ, což je český certifikační nástroj pro vyjádření 
úrovně kvality budov dle principů udržitelné výstavby. V soutěži 
Adapterra Awards, která oceňuje projekty pomáhající 
ochlazovat města a zadržovat vodu v krajině, budova zvítězila 
v kategorii Zastavěná území. V soutěži Stavba roku 2022   
jí porota udělila ocenění primátora hlavního města Prahy 
a ocenění hlavního mediálního partnera.

https://www.penizeproprahu.cz/hraj-prahu/
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Přijďte se seznámit  
s úspěšnými projekty 

K arlínské náměstí, obchodní centrum Atrium 
Flora a Nová radnice – tam všude jsme pro 
vás připravili  zajímavé informace vztahující se 

k pražskému operačnímu programu. Nečekejte, až 
vás ven vytáhne teplé počasí, vyrazte za námi hned!

aktuality
S některými z vás jsme se určitě setkali 18. února  
na 20. ročníku Karlínského masopustu. Náš mobilní stánek 
byl totiž nepřehlédnutelný a přitahoval pozornost i uprostřed 
všude přítomného veselí, reje masek, tance, zpěvu, hudby 
a konzumace dobrot všeho druhu. Málokdo z kolemjdoucích 
odolal, aby alespoň letmo neprozkoumal nabídku naší bílé 
dodávky. Největším lákadlem stejně jako na podzimních 
akcích byla hra vycházející z geolokační hry nazvané HRAJ 
PRAHU! I tentokrát u mnoha návštěvníků zvítězila touha 
potvrdit si, případně dokázat dětem, partnerům či přátelům, 
že Prahu opravdu znají. 

Klidnější prostředí pro představení pražského operačního 
programu nabízí výstava, kterou do konce března můžete 
navštívit v obchodním centru Atrium Flora. Pokud si mezi 
nákupy najdete chvilku, či si od nich budete chtít odpočinout, 
zastavte se u našich infopanelů umístěných v přízemí. 
Prezentace dvou desítek úspěšných projektů realizovaných 
díky operačnímu programu vás určitě potěší.

Pokud se ovšem v příštích dvou týdnech chystáte do centra 
Prahy, nenechte si ujít výstavu projektů, kterou jsme instalovali 
v přízemí budovy Nové radnice na Mariánském náměstí. 
I zde se vám představí projekty, které by v Praze bez jejího 
operačního programu nevznikly. 

Těšíme se na vás!
Masopust v Karlíně se velmi vydařil.  Živo bylo i u stánku pražského operačního programu.

Mnoho zajímavých informací o projektech na vás čeká v obchodním centru Atrium Flora.

Na výstavu projektů zve i Nová radnice. 
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rozhovor

Teuta Halimi
programová koordinátorka UNICEF

Potřeba pomoct zvládnout složitou životní situaci 
ukrajinským rodinám, které se před ruskou 
agresí uchýlily do Prahy, a současně sladit jejich 
potřeby s potřebami Pražanů vedla před třemi 
měsíci hlavní město ke zřízení Centra následné 
podpory pro ukrajinské uprchlíky (CNPUU). 
Finanční a technickou podporu tomuto 
zařízení, působícímu v prostorách Krajského 
asistenčního centra pomoci Ukrajině  
ve Vysočanech, poskytuje Dětský fond OSN 
(UNICEF). Koordinaci celého projektu 
zajišťuje magistrátní odbor evropských 
fondů, a proto jsme o rozhovor  
na toto téma požádali programovou 
koordinátorku UNICEF Teutu Halimi. 

Pomoc Centra následné 
podpory pro ukrajinské 
uprchlíky vyhledalo už 
přes tisíc lidí

Donedávna měli lidé v České republice aktivity UNICEF 
spojeny především s pomocí dětem v nejchudších vzdálených 
zemích. Vaše organizace přitom působí ve 193 státech světa, 
na Ukrajině pomáhá už téměř celou dekádu. Jak se vnímání 
role UNICEF českými občany po vpádu Ruska na Ukrajinu 
změnilo?

Válka na Ukrajině vyhnala tamní rodiny z jejich domovů 
v takovém rozsahu a rychlosti, které jsme od druhé světové 
války nezažili. Téměř osm milionů lidí, většinou žen a dětí, 
z Ukrajiny uprchlo ve snaze dostat se do bezpečí. Vláda 
a občané České republiky projevili při jejich přijímání 
a podpoře pozoruhodnou solidaritu. Dočasnou ochranu 
jich zde dosud získalo téměř půl milionu. Česká republika 
se tím zařadila mezi země s nejvyšším podílem uprchlíků  
na obyvatele. 

Ihned po začátku války vyhlásil UNICEF krizovou sbírku  
na pomoc Ukrajině a rozšířil své působení na celou zemi. 
Jakými formami zde pomáháte?

UNICEF nadále podporuje děti a jejich rodiny na Ukrajině 
a podporu rozšířil i na děti uprchlíků v hostitelských zemích. 
Konkrétně jde o zřízení kanceláří pro rychlou pomoc 
s uprchlickou vlnou v Polsku, Maďarsku, Slovensku a České 
republice. Tyto kanceláře úzce spolupracují s vládami  
na národní a místní úrovni i s představiteli občanské 
společnosti na zajištění bezpečnosti, zdraví a vzdělávání dětí. 

Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace 
v České republice těsně spolupracuje se všemi zúčastněnými 
stranami. Jejím cílem je posílit národní systémy tak, aby 
reagovaly na potřeby uprchlíků, podporovaly jejich integraci 
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rozhovor
do české společnosti a posilovaly sociální soudržnost 
mezi nimi a hostitelskými komunitami. UNICEF pracuje 
také na rozšíření služeb pro uprchlíky i pro české občany,  
a to v partnerství s ministerstvy, pražským magistrátem 
i zástupci občanské společnosti.

 Do Prahy loni před válkou uprchlo téměř sto tisíc lidí, třetina 
z nich jsou děti. Jak se do pomoci těmto uprchlíkům zapojil 
UNICEF?    

Pražané a hlavní město Praha projevili příjmem největšího 
podílu ukrajinských uprchlíků v rámci České republiky 
a mobilizací podpory pro ně velkou solidaritu. Dne 15. června 
2022 podepsal UNICEF partnerství s hlavním městem 
Prahou, na které v září 2022 navázal společný pracovní 

plán. Jeho cílem bylo podpořit více než 30 tisíc uprchlíků, 
především žen a dětí. Prostřednictvím tohoto partnerství 
UNICEF poskytuje technické odborné znalosti a finanční 
podporu hlavnímu městu Praze, aby dětem zajistil přístup  
ke klíčovým službám.

Necelé dva týdny před loňskými Vánocemi odstartoval 
společný projekt hlavního města a UNICEF - Centrum 
následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny. Jak se tento projekt, 
zatím plánovaný do konce letošního roku, zrodil? Jakou úlohu 
v něm má UNICEF?

UNICEF v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města 
Prahy podpořil vznik CNPUU, které bylo otevřeno v polovině 
loňského prosince. Od letošního ledna je v plném provozu 

a hraje hlavní roli při poskytování dlouhodobé a udržitelné 
podpory lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Poskytuje jim 
komplexní služby v oblasti bydlení, zdravotnictví, vzdělávání, 
sociální ochrany, rozvoje raného dětství a podpory integrace 
uprchlíků do české společnosti. 

Podporu už poskytlo více než tisíci lidem, z nichž více než dvě 
třetiny tvořily ženy. Pro posílení mezisektorové spolupráce 
svolalo hlavní město Praha koordinační setkání s více než sto 
zástupci občanské společnosti a dalších partnerů. UNICEF 
podpořil Prahu při realizaci dvou společných workshopů 
s cílem navrhnout programy sociální soudržnosti pro 
dospívající ve věku 15 až 17 let. Účastnilo se jich 47 neziskových 
organizací a na základě zjištění a konzultací s mládeží bylo 

navrženo 12 projektů. UNICEF podpořil kulturní instituce 
hlavního města Prahy v nabídce neformálního vzdělávání 
pro ukrajinské a české děti a rodiny. Městská knihovna  
či Galerie hlavního města Prahy najaly ukrajinské 
zaměstnance a nabízejí kulturní vzdělávání i tvůrčí aktivity. 
Skautský institut pak ve spolupráci s pražským magistrátem 
zahájil programy rozvoje dovedností zaměřené na děti 
a mládež, včetně jazykových kurzů. Prostřednictvím 
partnerství s magistrátem bylo v prvním roce konfliktu 
osloveno skrze společné programy 1245 dětí a dospívajících.

Workshop pořádaný ve spolupráci UNICEF a MHMP si dospívající užili.
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Po třech desetiletích se do nově upraveného pavilonu vrátily děti. Předjarní sluníčko už poskytlo příležitost vyzkoušet nové herní prvky. 

Kanceláře uvolnily místo 
dětským hrám

D vě nové třídy získala díky podpoře z pražského 
operačního programu Mateřská škola Oáza 
v pražských Modřanech. Po loňských letních 

prázdninách tak do ní nastoupilo o třetinu více dětí, 
než ji navštěvovalo do té doby. 

Dvanáctá pražská městská část je zřizovatelem bezmála 
dvou desítek mateřských škol, jejich kapacita však ani přes 
neustálé navyšování nestačila. Mnoho dětí muselo být 

odmítáno, kvůli čemuž se řada rodin dostávala do potíží. 
Kromě ztráty kontaktu matek s profesí a z ní vyplývající 
hrozby snížení kvalifikace, možností uplatnění i výdělku  
se četní rodiče potýkali i s finanční tísní. Mladých lidí v této 
části Prahy přitom díky několika developerským projektům 
rychle přibývá. Dotaci na úpravu mateřinky v Čechtické ulici 
do podoby schopné pojmout dalších více než pět desítek 
dětí proto zdejší radnice velmi uvítala.

o čem se mluví
Třídy místo kanceláří

Mateřská škola Oáza byla postavena na začátku  
80. let minulého století, tvořily ji čtyři dvojpodlažní 
pavilony propojené chodbou. Ve třech pavilonech bylo 
umístěno šest tříd, ve čtvrtém pak jesle. Po zrušení jeslí 
a úbytku předškolních dětí na počátku 90. let byly dva 
pavilony upraveny pro potřeby Úřadu městské části 
Praha 12, který sem umístil odbor školství, sociální odbor 
a služebnu městské policie. V roce 2005 prošel celý objekt 
revitalizací, kromě jiného byly zatepleny fasády a střechy 
a vyměněna část oken. O více než dekádu později,  
po dokončení nové radnice, úřad městské části oba pavilony 
uvolnil a vypracoval plány na jejich opětovné využití 

dětmi. V jednom pavilonu zanedlouho vzniknou čtyři třídy 
základní školy, druhý pavilon byl vyčleněn pro nové třídy 
školky. Projekt na rozšíření kapacity mateřinky získal dotaci 
z pražského operačního programu a na sklonku loňské zimy 
začaly stavební práce. 

Po několika měsících vnitřních úprav byl pavilon loni 
v červenci zkolaudován. Následně byla dovybavena 
kuchyně, aby odpovídala zvýšené kapacitě, a nové třídy, 
šatny, toalety, umývárny a ostatní prostory byly zařízeny 
kvalitním nábytkem a dalšími potřebnými předměty. 
Úpravami prošla i zahrada. Odstraněním plotu oddělujícího 
pozemky školky a úřadu se výrazně zvětšil prostor pro hraní 
dětí, které se současně dočkaly nových herních prvků. 
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o čem se mluví

Celý komplex mateřské školy působí velmi příjemným, klidným 
dojmem, pozitivní pocity umocňují i pastelové barvy použité 
v novém pavilonu. V současnosti zařízení navštěvuje celkem 
142 dětí. Vzhledem k blízkosti tržnice SAPA tvoří nemalou část 
z nich - 28 - potomci cizinců, škola proto využívá dvojjazyčného 
asistenta. Děti jsou rozděleny do pěti věkově smíšených tříd 
a jedné třídy určené pro nejmladší děti. Ta je umístěna v novém 
pavilonu a dostala název „žabičky“. „Názvy tříd jsme řešili již 
v červnu na závěrečné zahradní slavnosti, kde jsme uspořádali 
výtvarnou soutěž o symboly nově připravovaných tříd. Kromě 
žabiček byly vybrány také sovičky,“ podotkla Eva Derynková.  

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora projektu nazvaného Rozšíření kapacity Mateřské 
školy Oáza v Praze 12, schváleného ve výzvě OP PPR  
č. 57 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení 
pro poskytování péče o děti III: 11,3 milionu korun

• Doba realizace projektu: 1. 10. 2021 – 31. 12. 2022

• Žadatel o podporu: Městská část Praha 12
V žabičkách ani sovičkách se nudě nedaří. Děti si nové třídy rychle zamilovaly. Zahrada poskytuje mnoho možností ke hrám. 

Kluci oceňují zejména různé prolézačky. 

Spokojené děti i rodiče

Na prvního září loňského roku tak personál mateřské školy 
mohl připravit slavnostní otevření nových prostor. A dočkal 
se jednoznačně kladných reakcí. „Dětem se ve školce moc 
líbí, a i jejich rodiče hodnotí úpravy velmi dobře. Nové třídy 
jsou prostorné a velmi pěkné, nábytek je velmi kvalitní. 
Krásné jsou i herní prvky, které se na zahradu instalovaly 
loni v srpnu. Protože travní porost kolem nich nebyl  
na podzim ještě dostatečný, děti si na nich nepohrály. Teď 
už se ale všichni moc těší, až je na jaře budou moci využít,“ 
řekla ředitelka MŠ Oáza Eva Derynková.
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Kromě dalších začínajících podnikatelů využívá zázemí studia i mistr zvuku Kryštof Blabla.

Pro špičkový zvuk míří 
začínající podnikatelé  
do Holešovic    

J edinečné zvukové studio vybavené špičkovými 
technologiemi mají k dispozici podnikatelé 
startující v Praze své aktivity v oblasti kulturního 

a kreativního průmyslu. Inkubátor vybudovaný 
s podporou z pražského operačního programu byl 
před rokem otevřen v Holešovicích.

Studio vzniklo úpravou části prostor, které v přízemí jednoho 
z domů v Tusarově ulici v sedmé pražské městské části 
využívá STUDIO BEEP. To se už přes 20 let věnuje zvukové 
postprodukci, na kontě má desítky filmových a televizních 
projektů. Na řadě z nich spolupracuje se zahraničními 
partnery a s vysokými školami, zejména s Filmovou 

o čem se mluví

Vybavení studia umožňuje zvukovou mixáž ve formátu Dolby Atmos HE. 

akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou. 
Právě tato spolupráce a snaha podpořit čerstvé absolventy  
na počátku jejich profesních drah vyústila v rozhodnutí 
vytvořit a provozovat v Praze unikátní zvukové studio 
fungující jako podnikatelský inkubátor.  

Všestranná podpora do začátků

„Jen velmi málo začínajících firem zaměřených do oblasti 
kulturního a kreativního průmyslu má možnost vytvořit si 
potřebné zázemí z vlastních zdrojů. Kromě nákladných 
technologií potřebují také všestrannou odbornou podporu 
a kontakty v oboru, bez toho se na domácím, natož  
na zahraničním trhu nemohou prosadit. V Praze sice existují 
zvuková studia, ale žádné z nich neposkytuje inkubační 

služby. Naším cílem proto bylo nejen přivést do Prahy 
špičkové technologie nastupujícího světového standardu 
zvukové postprodukce, ale také zpřístupnit je nováčkům 
v oboru a usnadnit jim začátek podnikání,“ řekl zvukový 
mistr studia Lukáš Moudrý.

Když projekt získal podporu z pražského operačního 
programu, mohli pracovníci studia začít své představy 
realizovat. Pro inkubátor vyčlenili z prostor studia BEEP  
150 m2. Zvukové studio vzniklo na více než třetině této plochy, 
zbývají část zabraly jednací místnost, kancelář, recepce 
a zázemí. Technologické vybavení inkubátoru umožní práci 
s nejmodernějšími technologiemi v oblasti immersive audio, 
což doslova znamená obklopující zvuk. 
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Praha mezi špičkou 

„Praha se realizací tohoto projektu etablovala mezi přední 
hráče na poli světové kinematografie a její postprodukce. 
Díky grantu se výstavba studia od počátku uskutečnila bez 
jakýchkoli technologických kompromisů, čímž je zajištěn 
jeho technologický přínos v budoucích letech,“ zdůraznil  
Lukáš Moudrý.

Kromě inovační technologie nabízí inkubátor také pronájem 
sdílených pracovních míst, možnost využívat prostory 
k pracovním schůzkám, seminářům či workshopům, 
k dispozici zde jsou odborné služby na klíč i konzultační 
a poradenské služby. „Díky našim zkušenostem přesně 
známe potřeby začínajících firem, takže naše podpora může 
být cílená, konkrétní a přesně na míru danému subjektu,“ 
poznamenal Lukáš Moudrý. „Inspirací nám byl inkubátor 

Abbey Road Red v Anglii, první a velice úspěšný evropský 
hudební technologický inkubátor, který v roce 2015 vznikl při 
světoznámém hudebním a nahrávacím studiu Abbey Road. 
Jeho misí je nacházet a vychovávat inovativní a začínající 
podniky, které zavedou do hudebního průmyslu novou 
generaci technologií a tvůrčích postupů,“ dodal.

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora projektu nazvaného Podnikatelský inkubátor 
BEEP-IAL, schváleného ve výzvě OP PPR č. 55 Zvyšování 
kvality a efektivity fungování podpůrné inovační 
infrastruktury IV: 6,3 milionu korun 

• Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

• Žadatel o podporu: STUDIO BEEP a.s.

o čem se mluví

Zvukové studio vzniklo v dříve nepoužívaných prostorách. Bez špičkové zvukové technologie dnes na trhu žádný podnikatel v oboru neobstojí.

Převratná technologie

Tento „pohlcující“ zvuk poskytuje posluchači přirozený 
trojrozměrný zážitek a zprostředkovává mu napínavější 
a hlubší zážitek. Se zvuky vpředu, nahoře a všude kolem 
poskytuje posluchači zcela novou emocionální úroveň 
zábavy v poslechu hudby, sledování filmů nebo hraní her. 
Posluchač slyší všechny detaily přesně tak, jako v reálném 
životě. Technologie je navíc nezávislá na reproduktoru, 

takže stejného efektu lze dosáhnout nejen v kině, ale i v síti 
chytrých reproduktorů nebo v běžném sluchátku.

Holešovické zvukové postprodukční studio je vybaveno 
nastupující technologií Dolby Atmos HE, jež zajišťuje 
přesnější rozložení zvuku v prostoru. Zvukový signál je totiž 
veden jediným datovým proudem, který podle daného 
nastavení a konkrétního prostoru rozděluje dekodér. 



1 / 2023 | 29 28 | Zprávy z pólu – jaro 2023

tipy pro vás

Smlouva s poradenskou 
firmou musí vymezovat 
odpovědnost  

Načerpejte inspiraci  
v podcastech

T ématem naší rubriky tentokrát bude spolupráce 
s poradenskými firmami. Protože se tato 
spolupráce nemusí vždy obejít bez problémů, 

poradíme vám, na co si dát pozor.

Získání dotace z evropských fondů a následná administrace 
podpořeného projektu jsou pro žadatele poměrně složité, 
a proto významná část příjemců využívá ke spolupráci externích 
poradenských firem. Specializované firmy mají znalosti 
a zkušenosti se zpracováním žádostí o dotaci, vyplňováním 
zpráv o realizaci či administrací veřejných zakázek, díky 
nimž mohou postupovat efektivněji, než samotný žadatel.  
Dá se také předpokládat, že díky zkušenostem nebudou dělat 
zbytečné chyby. Ne vždy to však platí, ne každá externí firma 
má dostatek zkušeností a žadatelé by s tím rozhodně měli při 
uzavírání smlouvy počítat. 

S poradenskou firmou je nutné mít uzavřenu takovou smlouvu, 
která jasně vymezí odpovědnost za případná pochybení a vzniklé 
škody. Tak tomu bylo i v případě jednoho konkrétního příjemce 
podpory z pražského operačního programu. Tento příjemce  
si najal externí poradenskou firmu na administraci veřejné 
zakázky, která byla součástí dotovaného projektu. V rámci tohoto 
projektu byl pořízen speciální zdravotnický přístroj a příslušný 
software. Při administraci veřejné zakázky musela být dodržena 
celá řada podmínek a pravidel a poradenská firma měla zajistit, 
aby vše proběhlo v souladu s těmito požadavky. 

D očetli jste až sem a máte ještě chvilku času? 
Nabízíme vám příjemnou tečku a inspiraci 
v podobě podcastů, které pro zdárný 

rozjezd nového programového období EU připravilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Rádi byste pro svůj projekt získali podporu z unijních zdrojů, 
ale obáváte se, že byste museli podstoupit dlouhý a náročný 
proces? Poslechněte si, jaké zkušenosti mají jiní žadatelé. 
Možná vás přesvědčí jejich nadšení a radost z výsledku. Nebo 
si myslíte, že evropskou dotaci lze získat jen na jakési nezáživné 
či nudné projekty a že ten váš nemá šanci? Třeba se hluboce 
mýlíte a váš nápad má naopak vysokou šanci ve výběru uspět.

Na webu DotaceEU.cz (https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-
dotaci/podcasty) na vás čekají informace, díky nimž se snadno 
zorientujete jak v současných operačních programech, tak 
i v celém dotačním procesu. Provedou vás jím odborníci na slovo 
vzatí a o své zkušenosti se podělí sami úspěšní žadatelé. Přehled 
otevřených výzev najdete v úvodu bulletinu, tak neváhejte – 
zájem je velký a kapacita se rychle naplňuje.

na co si dát pozor
Bohužel se jí to nepovedlo. Při kontrole poskytnuté 
dotace bylo zjištěno, že firma při administraci zakázky 
použila zjednodušené podlimitní řízení, ačkoliv  
šlo o nadlimitní zakázku, pro jejíž zadání nelze tento druh řízení 
použít. Zakázka tak nesplnila všechny relevantní podmínky 
(např. zveřejnění v úředním věstníku EU, nebo byla zkrácena 
lhůta pro podání nabídek). Kvůli použití nesprávného druhu 
řízení byla dotace na zakázku snížena o 25 %. Těchto 25 % činilo 
několik set tisíc korun a musel je ze svého rozpočtu neplánovaně 
a v podstatě zbytečně uhradit příjemce dotace. 

Příjemce považoval vzniklou situaci za pochybení poradenské 
firmy a žádal po ní náhradu vzniklé škody. Firma ovšem 
odmítala vinu uznat, protože měla za to, že jí příjemce dal 
ohledně druhu řízení jasné instrukce. Protože se nedokázali 
dohodnout, došlo na žalobu a případ musel rozhodnout soud. 
Ten dal nakonec za pravdu příjemci a poradenské firmě uložil, 
aby mu uhradila nejen vzniklou škodu, ale i úroky a náklady 
řízení, které samy o sobě přesáhly sto tisíc korun. 

Podstatné přitom bylo, že ze smlouvy mezi příjemcem 
a poradenskou firmou a dalších podkladů, jako např. e-mailové 
komunikace mezi příjemcem dotace a poradenskou firmou, 
dokázal soud dovodit jasnou odpovědnost poradenské firmy. 
Pro příjemce tedy nakonec skončil celý příběh dobře, nicméně 
svých práv se domohl po několika letech až u soudu. Pokud by 
s poradenskou firmou neměl sepsanou smlouvu, nebo by v ní 
chybělo vymezení odpovědnosti, domáhal by se spravedlnosti 
mnohem složitěji.

 

Tento podcast vás možná zláká k návštěvě muzea v Kopřivnici.

Zde vám expert přiblíží Operační program Životní prostředí.

V Šumperku se dozvíte více o čarodějnických procesech. 

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty
https://youtu.be/tRAo9Metkww
https://youtu.be/-WZj0lrjN4g
https://youtu.be/d8yFayXodEM
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Dopravní podnik provozuje v Praze 142 autobusových 
linek, jejichž trasa měří přes 1800 km. Provoz zajišťuje  
1214 autobusů, které každoročně spálí více než 30 milionů 
litrů nafty. Své okolí konvenční autobusová doprava zatěžuje 
kromě hluku i značnými emisemi. 

Od února 2022 jezdí na území hlavního města  
14 elektrobusů Škoda E´City 36BB standardní délky 12 m, 
které jsou nasazeny zejména na lince 154 (Strašnická – Koleje 
Jižní Město), jejíž trasa je značně členitá a vede především 
rezidenčními oblastmi. Spotřeba nafty na této 21kilometrové 
lince se 37 zastávkami dosahovala přes 41 litrů na 100 km.  

Cestující tak nově využívají pro své cesty plně nízkopodlažní 
elektrobusy s celovozovou klimatizací. Vozy jsou vybaveny 
odbavovacím a informačním systémem pro cestující (včetně  
2 vnitřních LCD monitorů pro zobrazování provozních 
informací) a místem pro přepravu až 2 invalidních vozíků 
nebo 2 kočárků. Topení i klimatizace jsou poháněny výlučně 
elektricky a jsou tak plně lokálně bezemisní.

DPP získal pro tento projekt finanční podporu z výzvy 
č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým 
i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro 
elektrobusy (Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické 
úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR). 

Účelem této výzvy je rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti 
městské dopravy v uličním provozu.

Název projektu: Pořízení 14 ks elektrobusů  
  typu Standard (Sd)  
  - elektrifikace linky 154

Realizátor:   Dopravní podnik hlavního  
  města Prahy, a.s.

Doba realizace:  1. 11. 2020 - 30. 6. 2022
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mapa projektů

Jan Šurovský

člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

Elektrobusy pro Prahu

„
Nákup nových elektrobusů, které nahradí nejstarší dieselová 
vozidla, je společně s elektrifikací několika autobusových linek 
a znovuzavedením trolejbusů do pražských ulic jedním z mnoha 
kroků, kterými přispějeme k tišší a k životnímu prostředí šetrnější 
veřejné dopravě v Praze.

“

Náklady  
projektu:  

172 210 000 Kč

86 105 000 Kč 
příspěvek EU 

60 273 500 Kč 
příspěvek 
MHMP

25 831 500 Kč 
příspěvek DPP

elektrobusy 
ušetří Praze  

tun CO2 
ročně 300
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