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I .   s c h v a l u j e  
Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2015 ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

I I .   u k l á d á  

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 31. května 

2016 
2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR na webových stránkách  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Identifikační číslo zprávy: 1 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: 31. 12. 2015 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: Martin 

Příjmení: Škréta 

Email: MV.OPPPR@praha.eu, martin.skreta@praha.eu 

Zdroj dat: MS2014+  

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. 2015 

Datum generování: 21. 3. 2016 

1. IDENTIFIKACE VZ / ZZ PROGRAMU 
Program: 07 Operační program Praha - pól růstu ČR (dále OP PPR) 

Název dokumentu: Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2015 

Verze: Draft 1 

Vykazovaný rok: 2015 

Datum schválení zprávy monitorovacím výborem: 22. 4. 2016 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMU 
 
Rok 2015 je prvním rokem implementace programu. Ještě v jeho průběhu byly 
prováděny kroky, které musí zahájení implementace předcházet. Tím nejdůležitějším 
z nich bylo schválení programu ze strany Evropské komise, k němuž došlo v polovině 
roku 2015. Níže je uveden výčet těch nejdůležitějších činností, které se v roce 2015 v 
souvislosti s implementací programu uskutečnily. S ohledem na již zmíněné 
schválení programu se tyto činnosti týkají téměř výhradně druhé poloviny roku 2015. 
V první polovině roku 2015 totiž ještě probíhalo dopracování textu operačního 
programu do konečné podoby a zapracování připomínek a podnětů Evropské 
komise. 
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9.6 - Česká republika oficiálně předložila program OP PPR ke schválení Evropské 
komisi. 
 
11. 6. - Evropská komise schválila OP PPR tím, že vydala prováděcí rozhodnutí k 
tomuto programu.  
 
Od srpna začal řídicí orgán (dále ŘO) ustanovovat Plánovací komise a začala 
probíhat jejich jednání. Plánovací komise jsou platformy, jejichž účelem je zapojení 
relevantních partnerů do přípravy harmonogramu výzev k předkládání žádostí o 
podporu a textů výzev k předkládání žádostí o podporu. 
 
7. 9. - ŘO uspořádal zahajovací konferenci k operačnímu programu, kde veřejnosti a 
partnerům prezentoval obsah programu. 
 
8. 9. - Proběhlo 1. jednání Monitorovacího výboru operačního programu. Byly na něm 
projednány/schváleny dokumenty: 

• Statut, jednací řád a etický kodex Monitorovacího výboru 
• Proces schvalování projektů v rámci OP PPR, kritéria pro výběr projektů ve 

vybraných prioritních osách 
• Strategický realizační plán na rok 2015 
• Společná komunikační strategie, Roční komunikační plán na rok 2015  

 
8. 10. - ŘO dokončil vypořádání připomínek Národního orgánu pro koordinaci k první 
verzi řídicí dokumentace. 
 
13. 10. - ŘO vydal řídicí dokumentaci programu. Dokumentaci schválila Rada hl. m. 
Prahy usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. 
 
14. 10. - ŘO vyhlásil první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu. Jednalo 
se o výzvy v prioritních osách 3, 4 a 5.  
 
2. 11., 16. 11. - ŘO uspořádal semináře pro žadatele a příjemce, které se týkaly 
vyhlášených výzev. 
 
9. 11. - ŘO oficiálně oslovil Nezávislý auditní subjekt a požádal jej o zahájení auditu 
designace (určení). 
 
20. 11. - Nezávislý auditní subjekt zahájil audit designace na místě.  
 
7. 12. - ŘO vydal informační publikaci pro žadatele a příjemce „Průvodce Operačním 
programem Praha - pól růstu ČR“. 
 
16. 12. - Proběhlo 2. jednání Monitorovacího výboru operačního programu. Byly na 
něm projednány/schváleny dokumenty: 

• Aktualizace dokumentů schválených na předchozím jednání 
• Kritéria pro výběr projektů ve vybraných osách 
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• Vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2015, Strategický 
realizační plán na rok 2016 

• Roční komunikační plán na rok 2016 
 
Informace k finančním nástrojům: 
V březnu 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na aktualizaci předběžného 
posouzení využití finančních nástrojů v rámci OP PPR a dále na poradenské služby 
v oblasti implementace finančních nástrojů. Aktuálně jsou posuzovány podané 
nabídky. První výzvy k předkládání projektů realizovaných 
prostřednictvím  finančních nástrojů jsou plánovány v příštím roce (záleží ovšem na 
typu navržených finančních nástrojů a složitosti implementačního procesu).  
 
Informace k n+3: 
V rámci rizikové oblasti “Nenaplnění pravidla n + 3“ byla specifikována 3 dílčí rizika 
(pomalé provádění programu - špatné nastavení finančního plánu programu, plánů 
výzev, chybná predikce čerpání a absorpční kapacity – nedodržování podmínek 
čerpání ze strany příjemců podpory). Riziko pomalého provádění programu zahrnuje 
i neplnění termínů a zpožďování při vyhlašování výzev, vyjednávání veřejné podpory, 
zpoždění u finančních nástrojů a ITI. Predikce v Strategickém realizačním plánu jsou 
nastaveny tak, aby k nenaplnění pravidla n+3 nedošlo. Případné odchylky od 
naplňování relevantních ukazatelů budou průběžně sledovány a budou přijatá 
adekvátní opatření (viz např. reakce řídícího orgánu na nenaplnění výzev v úvodu 
roku 2016). K datu tvorby zprávy nebyly s příjemci uzavřeny žádné smlouvy o 
financování. Finanční pokrok je z tohoto důvodu prozatím nulový. 
 
Informace o indikátorech blíže viz kapitola 3.6. K datu tvorby zprávy nebyl žádný 
projekt ukončen, dosažené hodnoty jsou všude nulové. 

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY 

3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY 1, 2, 3, 4, 5 
 
a) Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

 
1) Podporované aktivity prioritní osy 
V rámci PO 1 jsou stanoveny dva specifické cíle.  
 
2) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit) 
Na projekty PO 1 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů 
ve výši 124 985 864 EUR. Z toho k naplnění SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové 
spolupráce stimulovaná regionální samosprávou je připraveno celkem 62 492 932 
EUR, tj. 1 687 309 164 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj 
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znalostně intenzivních firem je výše alokace 62 492 932 EUR, tj. 1 687 309 164 CZK 
při kurzu 27 CZK/EUR.  
 
3) Dosažený pokrok a jeho analýza 
V posledním čtvrtletí roku 2015 došlo k zásadnímu pokroku při tvorbě hodnotících 
kritérií v rámci skupin aktivit 1.1.1 (SC 1.1) a 1.2.1 (SC 1.2), která byla schválena na 
Monitorovacím výboru OP PPR dne 16. 12. 2015. Sady hodnotících kritérií jsou 
zásadním podkladem pro věcné hodnocení kvality předkládaných žádostí o podporu. 
Dne 3. 12. 2015 a 14. 12. 2015 proběhla Plánovací komise k prvním výzvám PO 1, 
konkrétně výzvy č. 7 a výzvy č. 10. K jejich vyhlášení dne 13. 1. 2016. 
 
4) Příklady úspěšných / charakteristických projektů 
Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyly vyhlášeny v PO 1 žádné výzvy, nelze uvést 
příklady úspěšně realizovaných projektů.  
 
5) Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění  
S ohledem na skutečnost, že první výzvy v rámci PO 1 OP PPR byly vyhlášeny až v 
lednu 2016, nebyly za rok 2015 identifikovány žádné závažné problémy. Na počátku 
roku 2016 se vyskytly potíže s technickým nastavením výzev v systému IS KP14+, 
jež byly řešeny průběžnou optimalizací aplikace IS KP14+ pro potřeby OP PPR. 
 
b) Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 
 
a) Podporované aktivity prioritní osy 
V rámci prioritní osy č. 2 (dále PO 2) Udržitelná mobilita a energetické úspory jsou 
stanoveny dva specifické cíle.  
 
b) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit) 
Alokace SC 2.1 je ve výši 72 572 438 EUR, tj. 1 959 455 826 CZK při kurzu 27 
CZK/EUR. Alolace SC 2.2 je ve výše 48 381 324 EUR, tj. 1 306 303 848 CZK při 
kurzu 27 CZK/EUR. Do této sumy je také zahrnut finanční příděl pro integrované 
územní investice (ITI) 34 192 396 EUR, tj. 923 194 692 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. 
 
c) Dosažený pokrok a jeho analýza 
Dne 3. 12. 2015 proběhla komise k prvním výzvám PO 2, a to výzvy č. 12 a výzvy č. 
13. K jejich vyhlášení došlo v lednu 2016.  
 
d) Příklady úspěšných / charakteristických projektů  
Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyly vyhlášeny v PO2 žádné výzvy, nelze 
prozatím uvést konkrétní příklady úspěšně realizovaných projektů.  
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e) Závažné problémy a přijatá opatření  
V rámci SC 2.2 a konkrétně v podporované aktivitě Realizace záchytných parkovišť 
systému P+R u stanic drážní dopravy probíhala v roce 2015 intenzivní jednání se 
subjekty, které se významně podílejí na strategickém plánování a řízení dopravy v hl. 
městě Praze (IPR hl. m. Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, TSK hl. 
města Prahy, DP hl. m. Prahy). Z jednání vyvstala možná rizika ohledně plánovaných 
velkých P+R v lokalitách Černý Most, Zličín, Opatov, Veleslavín. Jedná se především 
o majetkoprávní vztahy k pozemkům a dále nesouhlasná stanoviska orgánů 
posuzujících dopady na životní prostředí. Jako potenciální riziko bylo rovněž 
identifikován nízký zájem městských částí o výstavbu a provozování P+R na svém 
území. U některých projektových záměrů konzultovaných v roce 2015 byl zjištěn 
nesoulad s podmínkami v OP PPR.  
 
c) Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

 
1) Podporované aktivity prioritní osy 
Prioritní osa 3 (dále PO 3) je zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního 
podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. 
 
2) Rozpočet prioritní osy dle specifických cílů 
Na projekty PO 3 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů 
ve výši 51 607 066 EUR. Z toho k naplnění specifického cíle 3.1 je alokováno celkem 
22 578 092 EUR, tj. 609 608 484 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 3.2 je 
alokováno celkem 2 419 080 EUR, tj. 65 315 160 CZK při kurzu 27 CZK/EUR a na 
SC 3.3 je vyčleněno 26 609 894 EUR, tj. 718 467 138 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. V 
rámci PO 3 probíhá využívání křížového financování pouze u projektů 
spolufinancovaných z ESF.  
 
3) Dosažený pokrok a jeho analýza 
V říjnu 2015 byla v rámci specifického cíle 3.2 vyhlášena výzva č. 6 s celkovou 
alokací 45 mil. Kč. Do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu byly podány 
žádosti v celkovém objemu 31 677 325 Kč. Bylo předloženo 10 žádostí. V průběhu 
prosince 2015 byly připravovány texty výzev č. 17 a 18. Výzvy byly vyhlášeny 24. 2. 
2016. 
 
4) Příklady projektů  
V rámci výzvy č. 6 byly předkládány projekty zaměřené např. na osoby soc. 
vyloučené. Ve výzvě č. 17 se očekávají zejména projekty zaměřené na rozvoj 
komunitních center apod. Výzva č. 18 je zaměřena např. na podporu neinvestičních 
projektů kulturně komunitního života atd.  
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5) Závažné problémy a přijatá opatření  
Příčiny nevyčerpání alokace výzvy č. 6 spatřujeme ŘO především v nedostatku času 
na zpracování žádosti o podporu a ve velkém množství výzvou požadovaných 
povinných příloh žádosti. Ve výzvách vyhlášených v únoru 2016 je žadatelům 
poskytnuto delší časové období pro zpracování žádostí, snahou je zjednodušit 
administrativu.  
  

d) Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

 
1) Podporované aktivity prioritní osy 
Prioritní osa 4 (dále PO 4) se zaměřuje na oblast podpory vzdělávání a 
zaměstnanosti prostřednictvím naplňování tří specifických cílů. 
 
2) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit) 
Na projekty PO 4 jsou alokovány finanční prostředky celk. zp. výdajů ve výši 89,5 mil. 
EUR, tj. 2,4 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Z toho k naplnění SC 4.1 je připraveno 
celkem 36,3 mil. EUR, tj. 979,7 mil. CZK. Na SC 4.2 je výše alokace 47,2 mil. EUR, 
tj. 1,3 mld. CZK. Výše alokace SC 4.3 je 6,04 mil. EUR, tj. 163,3 mil. CZK (vše při 
kurzu 27 CZK/EUR).  
 
3) Dosažený pokrok a jeho analýza 
V PO 4 byly vyhlášeny výzvy pro všechny tři specifické cíle. Výzva č. 1 disponovala 
alokací 250 mil. Kč, podány žádosti ve výši 112, 8 mil. Kč, předloženo 11 žádostí o 
podporu. Výzva č. 2 disponovala alokací 180 mil. Kč, byly podány žádosti ve výši 315 
mil. Kč, předloženo 75 žádostí o podporu. Výzva č. 3 disponovala alokací 90 mil. Kč, 
předloženo 9 žádostí o podporu ve výši 40 mil. Kč.    
 
4) Příklady projektů  
Ve výzvě č. 1 byly nejčastěji předloženy žádosti zaměřené na vybudování zařízení 
péče o děti do tří let. Ve výzvě č. 2 se projekty nejvíce zaměřovaly na aktivity 
podporující např. inkluzivní vzdělávání. V rámci 3. výzvy byly předloženy žádosti o 
podporu zaměřené např. na vznik a provoz dětské skupiny.  
 
5) Závažné problémy a přijatá opatření 
Byl identifikován v PO 4 nižší zájem žadatelů především ve specifických cílech 4.1 a 
4.3. V případě SC 4.1 je nižší počet předložených žádostí způsoben vyššími nároky 
na přípravu žádosti. V případě SC 4.3 nižší zájem o tuto výzvu vyplývá z úzkého 
okruhu oprávněných žadatelů. Opatření: např. do harmonogramu výzev na rok 2016 
byla zařazena opakovaná výzva č. 19 a 22. 
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Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2015 (všechny veřejné zdroje) 

Pořa
dí 

výzv
y 

Datum zahájení 
příjmu žádostí o 

podporu 

Datum 
ukončení výzvy 

Druh 
výzvy 

Prior. 
osa 

Alokace na 
výzvu Kč 

Podané žádosti o podporu 

Projekty s 
vydaným 

Rozhodnutím / 
podepsanou 
Smlouvou 

počet Kč počet Kč 

1 16. 11. 2015 5. 1. 2016 kolová 4 250 000 000 11 112 843 508,77 - - 

2 16. 11. 2015 16. 12. 2015 kolová 4 180 000 000 75 315 235 140,13 - - 

3 16. 11. 2015 16. 12. 2015 kolová 4 90 000 000 9 40 002 085,00 - - 

6 16. 11. 2015 5. 1. 2016 kolová 3 45 000 000 10 31 677 325,00     - - 

Zdroj: ŘO 

e) Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

 
a) Podporované aktivity dle jednotlivých specifických cílů 
V rámci této prioritní osy jsou definovány dva specifické cíle, v rámci nichž jsou 
financovány především aktivity, které podporují řízení, realizaci, kontrolu, 
monitorování, hodnocení a publicitu OP PPR. 
 
b) Rozpočet prioritní osy 
Na technickou pomoc je určeno přibližně 4,0 % celkových prostředků OP PPR, 
vyjádřeno absolutně se jedná o 16 127 208 EUR. 
 
c) Dosažený pokrok a jeho analýza, příklady úspěšných / charakteristických projektů 
Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlásilo dne 14. 10. 2015 průběžnou 
výzvu k předkládání projektových žádostí na oba specifické cíle prioritní osy 5 - 
Technická pomoc. V rámci vyhlášené výzvy na specifický cíl 5.1 Zajištění kvalitního a 
efektivního řízení programu byl předložen projekt Technická pomoc OP PPR, který 
byl na doporučení Rady hlavního města Prahy schválen Zastupitelstvem hlavního 
města Prahy 17. 12. 2015 (usnesení ZHMP číslo 12/11) s výší celkových způsobilých 
výdajů 404 954 139,00 Kč (14 998 301 EUR). Aktivity projektu jsou v souladu se 
zajištěním podpůrných činností, které povedou k účinné implementaci a administraci 
OP PPR.  
 
Klíčové aktivity projektu: 

• Personální zajištění implementace operačního programu 
• Vypracování evaluací, studií, analýz, poradenských a právních služeb 
• Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace 

operačního programu 
• Činnost Monitorovacího výboru a pracovních skupin ustanovených v rámci 

implementace operačního programu 
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• Hodnocení projektových žádostí 
• Podpora provozního a technického zajištění implementace operačního 

programu. 
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3.2 SPOLEČNÉ A PROGRAMOVÉ SPECIFICKÉ INDIKÁTORY  
Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu 
„technická pomoc“ 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, 
středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, 
přenosu technologií 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

2 10 21 

Výdaje 
podnikatelského 

sektoru na 
provádění VaV ve 

vládním a 
vysokoškolském 
sektoru v hl. m. 
Praze jako % 

celkových výdajů 
na provádění VaV 
v těchto sektorech 

% 
Více 

rozvinutý 
region 

12.4 2013 17,6 
 10,77 10,7

7         

Cílová hodnota je 
v Programovém 
dokumentu OP 
PPR uvedena jako 
interval 17,2-18,0. 
 
V elektronickém 
systému SFC2014 
je uvedena střední 
hodnota intervalu, 
tj. 17,6. 

21022 

Podíl výdajů na 
VaV v 

podnikatelském 
sektoru 

financovaných z 
veřejných zdrojů 

(domácích i 
zahraničních) v 
% (hl. m. Praha) 

 % 
více 

rozvinutý 
region 

20.2 2013 21 
 20.2 20.2         

Cílová hodnota je 
v Programovém 
dokumentu OP 
PPR uvedena jako 
interval 20.5 – 21.5. 
 
V elektronickém 
systému SFC2014 
je uvedena střední 
hodnota intervalu, 
tj. 21. 

21020 

Podnikové výdaje 
na VaV v 

podnikatelském 
sektoru jako % 

HDP - regiony ČR 
(hl. m. Praha) 

%  
více 

rozvinutý 
region 

0,75 2013 0,80 0,75 0,75          

 



        
 

Výroční zpráva Operačního programu Praha – pól růstu ČR  12 (celkem 39) 
 

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

32230 
Spotřeba paliv po 

přeměnách – 
nevýrobní sféra 

PJ/rok 
více 

rozvinutý 
region 

 22,10 2011  21,78 22,10 22,1
0          

 
Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory 
udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

74515 

Počet cestujících 
pražské 

integrované 
dopravy (pouze 
na území města) 

mil. 
osob/rok 

více 
rozvinutý 

region 
1 252 2014 1 275 1 252 1 

252          

74010  
Počet vozidel 
parkujících na 

P+R  *) 

vozidla/ro
k 

více 
rozvinutý 

region 
870 844 2014 1 300 000 870 

844 
870 
844          
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Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, 
kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

67510 
Kapacita 
služeb a 

sociální práce 
klienti 

více 
rozvinutý 

region 
3 642 2015 5 088 3 642 3 

642          

55320 

Průměrný 
počet osob 
využívající 

sociální bydlení 

osoby/rok 
více 

rozvinutý 
region 

210 2015 391 210 210          

 
Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

10210 

Počet 
sociálních 

podniků, které 
aktivně působí 

na trhu 

podniky 
více 

rozvinutý 
region 

39 2014 52 39 39          
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Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

50110 

Počet osob 
využívající 

zařízení péče o 
děti předškolního 

věku  

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

280 2014 740 280 280          

50020  

Podíl tříletých dětí 
umístěných v 
předškolním 

zařízení 

% 
více 

rozvinutý 
region 

75 2014 88 75 75          

50010 

Podíl dětí do 3 let 
umístěných 

v zařízení péče o 
děti 

% 
více 

rozvinutý 
region 

9 2014 12 9 9          

 
 
Tabulka 2: dle MP monitorování 2A - Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií 
regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V 
případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl 
 
Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a 
sociálních služeb obecného zájmu  

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

67010 
Využívání 

podpořených 
služeb 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

1219 2014 19875 0 0          
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55110 

Míra podpořených 
projektů, které 

úspěšně zahájily 
komunitní aktivity 

% 
více 

rozvinutý 
region 

94 2015 74 0 0          

CR06 / 
62900 

Účastníci 
zaměstnaní 6 

měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 

OSVČ 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

381 2015 322 0 0          

 
Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke 
kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

52510 

Počet pracovníků 
ve vzdělávání, 

kteří v praxi 
uplatňují nově 

získané poznatky 
a dovednosti 

pracovníci 
ve 

vzděláván
í 

více 
rozvinutý 

region 
505 2014 4763 0 0          

51015 

Počet organizací, 
ve kterých se 

zvýšila 
proinkluzivnost 

organizac
e 

více 
rozvinutý 

region 
3 2014 150 0 0          
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Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, 
sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

50110 

Počet osob 
využívající 

zařízení péče o 
děti před-

školního věku 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

47 2014 451 0 0          

 
Tabulka 3: dle MP monitorování 2C - Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, 
investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“.  
 

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 
 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

80210 

Míra 
úspěšnosti 

projektových 
žádostí 

% 73 2014 78 0 0          

82510 

Míra 
stabilizace 

zaměstnanců 
implementační 

struktury 

% 46 2014 55 0 0          
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Tabulka 4: dle MP monitorování 3A - Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR 
a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro 
prioritní osy „technická pomoc“) 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, 
středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, 
přenosu technologií 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

CO01 / 
10000 

Počet podniků 
pobírajících 

podporu 
podniky EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
300 MS 2014+ 0 0          

CO26 / 
20000 

Počet podniků 
spolupracujícíc

h s 
výzkumnými 
institucemi 

podniky EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

200 Ž/P 0 0          

CO28 / 
21200 

Počet podniků, 
které dostávají 
podporu pro 

účely uvádění 
nových 

výrobků na trh 

podniky EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

50 Ž/P 0 0          

CO29 / 
21301 

Počet podniků, 
které dostávají 
podporu pro 

účely zavádění 
výrobků 

nových pro 
podnik 

podniky EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

250 Ž/P 0 0          

23000 

Počet nově 
vzniklých a 

modernizovaný
ch inovačních 
infrastruktur 

infrastrukt
ury EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
4 Ž/P 0 0          
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22301 

Počet návrhů 
řešení PCP, 

která 
postoupila z 

fáze zkoumání 
řešení 

návrh 
řešení EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
6 Ž/P 0 0          

22201 

Počet 
ověřených 

aktivit/konceptů 
Proof of 
concept 

aktivity EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

12 Ž/P 0 0          

 
Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

CO32 / 
32700  

Snížení roční 
spotřeby 
primární 

energie ve 
veřejných 
budovách 

kWh/rok EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

26 862 
277 Ž/P 0 0          

CO34 / 
36010 

Odhadované 
roční snížení 

emisí 
skleníkových 

plynů 

t ekv. 
CO2/rok EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
4 500 Ž/P 0 0          

34901 

 

Počet objektů 
nově 

využívající 
OZE 

objekty EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

25 Ž/P 0 0          

32500  

Energeticky 
vztažná plocha 
zrenovovaných 

budov 

m2 EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

49 800 Ž/P 0 0          

34900 
Počet 

podpořených 
objektů 

objekty EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

30 Ž/P 0 0          
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Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory 
udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

CO34 / 
36010 

Odhadované 
roční snížení 

emisí 
skleníkových 

plynů 

Tuny 
ekvivalent
u CO2/rok 

EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

900 Ž/P 0 0          

74001 

Počet 
vytvořených 
parkovacích 

míst 

parkovací 
místa EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
1 500 Ž/P 0 0          

74901 

Délka nových 
podélných 

dělících 
preferenčních 

opatření 

km EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

15 Ž/P 0 0          

70401 
Počet zařízení 
a služeb pro 

řízení dopravy 
ks EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
40 Ž/P 0 0          

 
Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, 
kulturním a rekreačním 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

55401 

Počet 
podpořených 
zázemí pro 

služby a 
sociální práci 

zázemí EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

112 Ž/P 0 0          
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55405 

Počet 
podpořených 

nových zázemí 
pro služby a 
sociální práci 

zázemí EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

22 Ž/P 0 0          

55301 

Počet 
podpořených 

bytů pro 
sociální bydlení 

bytová 
jednotka EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
137 Ž/P 0 0          

55305 

Počet 
podpořených 
nových bytů 
pro sociální 

bydlení 

bytová 
jednotka EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
86 Ž/P 0 0          

55201 

Počet 
podpořených 

zařízení 
v rámci 

komunitních a 
integračních 

aktivit 

zařízení EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

42 Ž/P 0 0          

55205 

Počet 
podpořených 

nových 
zařízení 
v rámci 

komunitních a 
integračních 

aktivit 

zařízení EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

22 Ž/P 0 0          

 
Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

CO01 / 
10000 

Počet podniků 
pobírajících 

podporu 
podniky EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
30 MS 2014+ 0 0          

CO05 / 
10105 

Počet nových 
podniků, které 

dostávají podporu 
podniky EFRR 

více 
rozvinutý 

region 
13 Ž/P 0 0          
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CO08 / 
60800 

Zvýšení 
zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích 

FTE EFRR 
více 

rozvinutý 
region 

83 Ž/P 0 0          

 
Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

 
Cílová hodnota (2023) Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 

případě potřeby) 

50101 

Počet nových 
zařízení pro 

péči o děti do 3 
let 

zařízení 
více 

rozvinutý 
region 

3 Ž/P 0 0          

50100 

Počet 
podpořených 

zařízení péče o 
děti 

předškolního 
věku 

zařízení 
více 

rozvinutý 
region 

100 Ž/P 0 0          

50301 

Počet nových 
tříd 

vzdělávacích 
zařízení  

třída 
více 

rozvinutý 
region 

140 Ž/P 0 0          

50201 

Počet zařízení 
s nově 

vybavenými 
třídami 

zařízení 
více 

rozvinutý 
region 

200 Ž/P 0 0          

50210 

Počet osob 
využívající 
nová nebo 

modernizovaná 
vzdělávací, 

školicí a 
výcviková 
zařízení 

osoby/rok 
více 

rozvinutý 
region 

34624 Ž/P 0 0          
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51615 

Počet dětí, 
žáků a 

studentů 
s SVP 

využívající 
nová nebo 

modernizovaná 
vzdělávací, 

školicí a 
výcviková 
zařízení 

děti, žáci, 
studenti 

více 
rozvinutý 

region 
692 Ž/P 0 0          

CO35 / 
50001 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 
vzdělávacích 

zařízení 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

3200 Ž/P 0 0          

50115 

Počet osob 
využívající 

zařízení péče o 
děti do 3 let 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

280 Ž/P 0 0          

 
Tabulka 5: dle MP monitorování 3B - Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení 
vícenásobné podpory pro stejné podniky 
 
Název indikátoru  Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné 

podpory 
10000 Počet podniků pobírajících podporu  0 
10105 Počet nově podpořených podniků  0 

 
 
Tabulka 6: dle MP monitorování 4A - Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií 
regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část. 
 
  



        
 

Výroční zpráva Operačního programu Praha – pól růstu ČR  23 (celkem 39) 
 

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a 
sociálních služeb obecného zájmu  

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová hodnota (2023 Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

6 00 
00 

Celkový počet 
účastníků  osoby 

více 
rozvinutý 

region 
26500 Ž/P 0 0          

CO20 

Počet projektů, 
které zcela nebo 
zčásti provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 

organizace 

projekty 
více 

rozvinutý 
region 

84 Ž/P 0 0          

 
Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke 
kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová hodnota (2023) Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

5 21 00 
Počet 

podpořených 
produktů 

produkty 
více 

rozvinutý 
region 

160 Ž/P 0 0          

5 22 00 

Počet 
vzdělávacích 

zařízení, které 
využívají nové 

produkty 

zařízení 
více 

rozvinutý 
region 

268 Ž/P 0 0          

6 00 00  Celkový počet 
účastníků  osoby 

více 
rozvinutý 

region 
6351 Ž/P 0 0          

5 16 14 

Počet 
podpořených 
dětí, žáků a 

studentů 
s SVP 

děti, žáci, 
studenti 

více 
rozvinutý 

region 
3000 Ž/P 0 0          
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Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, 
sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová hodnota (2023) Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 
případě potřeby) 

CO35 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 
vzdělávacích 

zařízení 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

200 Ž/P 0 0          

5 01 
00 

Počet 
podpořených 

zařízení péče o 
děti předškolního 

věku 

zařízení 
více 

rozvinutý 
region 

20 Ž/P 0 0          

5 01 
15 

Počet osob 
využívající 

zařízení péče o 
děti do 3 let 

osoby 
více 

rozvinutý 
region 

247 Ž/P 0 0          

 
Tabulka 7: dle MP monitorování 4B - Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, 
investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). 
 

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka Cílová hodnota (2023 Zdroj údajů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v 

případě potřeby) 

8 20 00 

Počet 
uskutečněných 

školení, 
seminářů, 

workshopů a 
konferencí  

aktivity 300 Ž/P 0 0          
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6 00 00 Celkový počet 
účastníků osoby 5 700 Ž/P 0 0          

8 05 00 

Počet 
napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 

dokumentů (vč. 
evaluačních) 

dokument
y 20 Ž/P 0 0          

8 25 00 

Počet 
pracovních 

míst 
financovaných 

z programu 

FTE -  Ž/P 0 0          
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3.3 MILNÍKY A CÍLE DEFINOVANÉ VE VÝKONNOSTNÍM RÁMCI  
Nerelevantní pro VZ za rok 2015. Bude plněno ve zprávách předkládaných až od 
roku 2017, tzn. ve VZ programu k 31. prosinci 2016. 
 

3.4 FINANČNÍ ÚDAJE 
 
Tabulka 8: dle MP monitorování 6 - Finanční údaje na úrovni prioritních os a 
programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 1011/2014  

Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 

Základ 
pro 
výpočet 
příspěvku 
Unie 
(CZV 
nebo 
VZV) 
[EUR] 

Celková 
alokace 
[EUR] 

Míra 
spolufina
ncování 
[%] 

Celkové 
způsobilé 
výdaje ve 
schválených 
operacích 
[EUR] 

Podíl celkové 
alokace kryté 
schválenými 
operacemi [%] 

Veřejné 
způsobilé 
výdaje ve 
schválenýc
h operacích 
[EUR] 

Celkové 
způsobilé 
výdaje, 
které 
vykázali 
příjemci 
řídícímu 
orgánu 
[EUR] 

Podíl 
celkové 
alokace 
kryté 
způsobilými 
výdaji, které 
vykázali 
příjemci [%] 

Počet 
schválenýc
h operací 

07.1 
EFR
R 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 124 985 864    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.2 
EFR
R 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 120 954 062    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.3 
EFR
R 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 24 997 172    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.3 ESF 
Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 26 609 894    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.4 
EFR
R 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 36 286 220    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.4 ESF 
Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 53 219 788    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

07.5 ESF 
Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 16 127 208    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

Celkem 
07 

EFR
R 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 307 223 318    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

Celkem 
07 ESF 

Více 
rozvinuté 

celkové 
způsobilé 
výdaje 95 956 890    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 



   
 

Výroční zpráva Operačního programu Praha – pól růstu ČR  27 (celkem 39) 
 

Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 

Základ 
pro 
výpočet 
příspěvku 
Unie 
(CZV 
nebo 
VZV) 
[EUR] 

Celková 
alokace 
[EUR] 

Míra 
spolufina
ncování 
[%] 

Celkové 
způsobilé 
výdaje ve 
schválených 
operacích 
[EUR] 

Podíl celkové 
alokace kryté 
schválenými 
operacemi [%] 

Veřejné 
způsobilé 
výdaje ve 
schválenýc
h operacích 
[EUR] 

Celkové 
způsobilé 
výdaje, 
které 
vykázali 
příjemci 
řídícímu 
orgánu 
[EUR] 

Podíl 
celkové 
alokace 
kryté 
způsobilými 
výdaji, které 
vykázali 
příjemci [%] 

Počet 
schválenýc
h operací 

Celkem 
07   -   - 

celkové 
způsobilé 
výdaje 403 180 208    50,00% 0,00    0,00% 0,00    0,00    0,00% 0 

 

Tabulka 9: dle MP monitorování 7 - Rozdělení kumulativních finančních údajů podle 
kategorie zásahů u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti.  

Prioritní osa Fond Kategorie 
regionu 

Oblast 
intervence 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Mechanismus 
územního plnění 

Tematický cíl 
(pouze pro 

EFRR a FS) 

Vedlejší 
téma ESF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PO 1  - 

PO 2 - 

PO 3 - 

PO 4 - 

PO 5  

 
 

Prioritní osa Ekonomická 
aktivita Lokalizace 

Celkové způsobilé 
výdaje ve 

schválených 
operacích (EUR) 

Veřejné způsobilé 
výdaje ve 

schválených 
operacích (EUR) 

Celkové způsobilé 
výdaje, které 

vykázali příjemci 
řídicímu orgánu 

Počet schválených 
operací 

1 10 11 12 13 14 15 

PO 1  - 

PO 2  - 

PO 3  - 

PO 4  - 

PO 5  - 

 
Tabulka je pro OP PPR prázdná, jelikož k 31. 12. 2015 nebyl uzavřen žádný právní 
akt o poskytnutí podpory. 
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Tabulka 10: dle MP monitorování 8 - Využití křížového financování 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového 
financování 

Prioritní 
osa 

Výše podpory EU, 
která má být 
použita na křížové 
financování na 
základě vybraných 
operací (v EUR) 

Podíl celkového 
finančního přídělu 
EU na prioritní osu 

Způsobilé výdaje 
vynaložené v rámci 
křížového financování, 
které příjemce vykázal 
řídicímu orgánu  

Podíl celkového 
finančního 
přídělu na 
prioritní osu 

(v EUR) 
(v %), (3/celkový 
finanční příděl na 
prioritní osu x 100) 

(v EUR) 

(v %)(5/celkový 
finanční příděl 
na prioritní osu 
x 100) 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
EFRR, avšak 
podpořené z ESF 

PO 3 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
EFRR, avšak 
podpořené z ESF 

PO 4 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
EFRR, avšak 
podpořené z ESF 

PO 5 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
ESF, avšak podpořené 
z EFRR 

PO 1 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
ESF, avšak podpořené 
z EFRR 

PO 2 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
ESF, avšak podpořené 
z EFRR 

PO 3 0 0 0 0 

Křížové financování: 
náklady způsobilé pro 
podporu na základě 
ESF, avšak podpořené 
z EFRR 

PO 4 0 0 0 0 

Tabulka obsahuje nulové hodnoty, jelikož k 31. 12. 2015 nebyl uzavřen žádný právní 
akt o poskytnutí podpory. 
  



   
 

Výroční zpráva Operačního programu Praha – pól růstu ČR  29 (celkem 39) 
 

4. SYNTÉZA EVALUACÍ 
 
Od 2. poloviny roku 2015 byl vytvářen návrh evaluačního plánu, který vycházel z MP 
MMR - NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020, MP pro monitorování 
implementace ESIF v ČR v 2014-2020, Operačního manuálu OP PPR -  kap. 
Monitorování a evaluace a Evaluačního plánu DoP pro 2014-2020. 
 
Návrh evaluačního plánu obsahuje v souladu s kap. 7.3 MP MMR - NOK pro 
evaluace v programovém období 2014-2020: 
- obecné principy pro provádění evaluací,  
- zapojené subjekty implementační struktury a jejich aktivity,  
- indikativní seznam evaluací (termín realizace, zajištění dat, evaluační metody, 
rozpočet),  
- problematiku vyhodnocování a aktualizace evaluačního plánu a informace o rozvoji 
evaluačních aktivit v rámci ŘO. 
 
Jednotlivé navrhované evaluační aktivity byly postupně specifikovány do tzv. 
evaluačních karet, které obsahují podrobné informace o cíli evaluaci, předmětu a 
průběhu hodnocení, typu evaluace, metodách, datových požadavcích, výstupech, 
provedení evaluace, harmonogramu (příprava veřejné zakázky, vlastní realizace 
evaluace, výstupy evaluace), o spolupracujících subjektech a celkovém finančním 
rámci evaluačních aktivit.  
 
Zpracování návrhu evaluačního plánu zabezpečoval koordinátor evaluace ve 
spolupráci s dalšími zaměstnanci FON. Zejména se jednalo o pracovníky zajišťující 
evaluační aktivity v rámci OPPK a OPPA a programové manažery jednotlivých 
prioritních os.   
Jednotlivé verze návrhů evaluačního plánu byly připomínkovány MMR - NOK. Na 
základě vznášených připomínek a jejich diskuse byly postupně zpracovávány vyšší 
verze návrhu evaluačního plánu.  
 
V roce 2015 nebyly v rámci OP PPR realizovány žádné evaluační aktivity, dvě 
realizované evaluační aktivity se týkaly programového období 2007-13.  
 
V období 6/2015-11/2015 probíhala 2. průběžná evaluace OPPA, jejímž cílem bylo 
průběžné vyhodnocení dopadu poskytnuté podpory OPPA s ohledem na cíle 
jednotlivých prioritních os a podporované cílové skupiny. Specificky byly hodnoceny 
dopady u těchto cílových skupin: zaměstnanci ohroženi na trhu práce; rodiče a osoby 
se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, nezaměstnané osoby starší 
50let; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a socio-kulturně znevýhodnění 
žáci.  Součástí evaluace byla taktéž aktualizace dosažených hodnot tří 
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monitorovacích indikátorů (míra spokojenosti s pracovním místem, míra dostupnosti 
zaměstnání a míry kvality vzdělávání). Projekt byl realizován externě a jeho cena 
činila 650 000,- Kč bez DPH. 
 
Projekty PO 1 „Podpora rozvoje znalostí ekonomiky“ byly zaměřené na posilování 
adaptability pracovníků na trhu práce rozvojem jejich odborných teoretických i 
praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. 
Spektrum podporovatelných aktivit bylo relativně široké, nicméně podpora směřovala 
primárně na realizaci kurzů a školení. Doplňkově byl podporován také rozvoj 
systému dalšího vzdělávání v organizaci, tvorba metodik vzdělávání a nástrojů a 
vyškolení interních lektorů. Z analýzy obsahu projektů vyplynulo, že v projektech byly 
nejvíce zastoupeny vzdělávací aktivity zaměřené na soft skills a jazykové vzdělávání. 
Poté následovalo vzdělávání v IT dovednostech, odborné vzdělávání bylo 
zastoupeno nejméně. Celkem 60 % úspěšně podpořených osob považuje 
s odstupem minimálně 6 měsíců po ukončení účasti v projektu své postavení na trhu 
práce za lepší. Z osob, které považují své postavení na trhu práce za lepší, tento 
stav spojuje 20 % jednoznačně s účastí v projektu podporovaném z OPPA. Dalších 
65 % pak připouští, že jednou z příčin, proč se jejich postavení na trhu práce zlepšilo 
je také účast v projektu podporovaném z OPPA. 
 
V rámci podporovaných aktivit v rámci PO 2 „Podpora vstupu na trh práce“ se 
převážná část projektů zaměřila na vzdělávání znevýhodněných osob (a osob 
pracujících se znevýhodněnými cílovými skupinami). Mezi další významné aktivity 
realizovaných projektů pak patřila podpora při hledání zaměstnání a vytváření 
tréninkových míst, přičemž na cca každé třetí tzv. tréninkové místo připadalo jedno 
nové vytvořené pracovní místo. Souhrnně lze za PO 2 konstatovat, že nejvíce 
projektů se zaměřilo na cílovou skupinu rodiče, následovanou osobami se 
zdravotním znevýhodněním. Celkem 90 % úspěšně podpořených osob pokračuje 
v zaměstnání nebo pokračuje v aktivitách integrujících na trh práce. V porovnání 
s předchozí evaluací je to o 27 procentních bodů více. Z osob, které pokračují 
v zaměstnání nebo v aktivitách integrujících na trh práce tento stav spojuje 48 % 
jednoznačně s účastí v projektu podporovaném z OPPA (17 % činí nezaměstnaní a 
31 % činí zaměstnaní). Dalších 46 % pak připouští, že díky účasti v projektu se 
zvýšila jejich šance na nalezení vhodného zaměstnání.  
 
Dopady projektů realizovaných v PO 3 „Modernizace počátečního vzdělávání“ se 
projevily zejména ve dvou oblastech. Zhruba 2/3 dotázaných příjemců při terénním 
šetření uvádělo jako nejvýznamnější dopad zavádění inovací ve výuce, resp. 
zavádění nových metod výuky. Třetina dotázaných pak uváděla jako hlavní dopad 
projektu rozvíjení klíčových kompetencí žáků a studentů.  Z pohledu inovací ve výuce 
a zavádění nových metod do výuky byly v rámci projektů vytvořeny nové studijní 
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materiály, metodiky a výuková multimédia, byla navázána spolupráce s jinými 
školami a jinými typy škol i spolupráce se zahraničními partnery, byli podpořeni žáci 
a studenti se SVP a jinými znevýhodněními. Většina podpořených osob se vyjádřila 
pozitivně s ohledem na přínos projektu (26 % díky projektu setrvalo ve 
studiu/zaměstnání v daném oboru, 35 % se zvýšila šance na setrvání ve 
studiu/zaměstnání v daném oboru, 28 % hodnotí projekt jako přínosný, ale bez vazby 
na studium/zaměstnání v daném oboru).  
Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí je dostupná na 
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Zavrena_zprava_OPP
A.pdf 
 
V období 7/2015-11/2015 byla realizována závěrečná evaluace komunikačních a 
propagačních aktivit OPPA a OPPK, která se zaměřila na vyhodnocení komunikační 
a propagačních aktivit OPPA a OPPK od roku 2011 do roku 2015. Cílem evaluace 
bylo prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin komunikačního plánu; 
vyhodnocení reálného dopadu implementace komunikačního plánu včetně prověření 
účinnosti informačních a propagačních nástrojů a provedení celkové komparativní 
analýzy v informovanosti cílových skupiny a v realizaci komunikačního plánu v r. 
2015 a 2011. Evaluace byla provedena externím dodavatelem za 496 000,- Kč bez 
DPH. 

V hodnoceném období bylo při naplňování Komunikačního plánu v období 2011 – 
2014 dosaženo těchto výstupů a výsledků: 

• Internetové stránky obou programů (www.oppa.cz, www.oppk.cz) byly 
průběžně upravovány a aktualizovány, každoročně tyto stránky navštívilo 
v průměru přes 100 000 návštěvníků. V období 2008–2014 si stránky 
otevřelo celkem 833 130 uživatelů, zaregistrovalo se 5 629 uživatelů a bylo 
zde publikováno 258 dokumentů.  

• V průběhu let 2011-2014 bylo realizováno 102 seminářů s účastí 2 921 
osob, 709 osobních konzultací, tisíce konzultací prostřednictvím emailů a 
telefonů. Za celé programové období bylo osobně konzultováno 2 976 
projektových žádostí o podporu. Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v 
rámci výběrového procesu dosáhla 62 %.  

• Ve sledovaném období bylo vytvořeno 16 inzerátů informujících o nových 
výzvách (celkem 18 uveřejnění) a vydáno 58 tiskových zpráv, které byly 
také umístěny na webových stránkách programů. Celkem bylo publikováno 
1 634 textů s tématem OPPA a OPPK. Dále bylo vytvořeno 28 typů 
billboardů a plakátů, kterých bylo na veřejných místech instalováno 2 213.  

• Bylo vyrobeno 71 typů propagačních předmětů a letáků, kterých bylo 
distribuováno cca 33 000 výtisků. Dále pokračovala distribuce brožur 
vyrobených před rokem 2011, které byly doplněny další publikací. Od 

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Zavrena_zprava_OPPA.pdf
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Zavrena_zprava_OPPA.pdf
http://www.oppa.cz/
http://www.oppk.cz/
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počátku programového období bylo distribuováno téměř 15 000 výtisků 
informačních brožur. Pokračovala také distribuce projektových příruček, 
kterých bylo od roku 2007 poskytnuto žadatelům a příjemcům 2 405 
výtisků.  

Dále byly sledovány dopady realizace komunikačních aktivit na jednotlivé cílové 
skupiny (široká veřejnost -  žadatelé a příjemci – odborná veřejnost).   
 
Z pohledu účinnosti jednotlivých komunikačních nástrojů lze konstatovat, že 
nejúčinnějším nástrojem pro všechny cílové skupiny byla on-line komunikace, 
resp. internet. Pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory byla vedle 
internetu velmi účinným nástrojem také přímá komunikace ve formě individuálních 
konzultací a seminářů. Za zásadní lze také považovat komunikaci vůči médiím, 
neboť ta vytvářejí mediální obraz OPPA/OPPK. Jako méně účinný nástroj byly 
identifikovány propagační a informační materiály, které tvořily pouze doplňkový 
zdroj informací.  

Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí je k dispozici na 
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Evaluace/ZZ_evalu
ace_komunik.aktivit_OPPA_a_OPPK.pdf. 

V rámci rozvoje evaluační kapacity se vybraní zaměstnanci FON zúčastnili různých 
vzdělávacích akcí. Jednalo se např. o konferenci České evaluační společnost 
„Evaluace ve světle nových příležitostí“, která proběhla 9. června 2015, workshop k 
procesní evaluaci organizací ESIF ČR „Toyota Production System for Service 
Organizations“ (Vanguard Method), který pořádal MMR NOK 24. června 2015 či 1. 
výroční konferenci Evaluační jednotky NOK „Evaluace 2014-2020:Výzvy a 
příležitosti“, jež se konala 21. října 2015. 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA 
PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ  
 
Nerelevantní pro OP PPR. 

6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A 
PŘIJATÁ OPATŘENÍ  
 
Na základě MP MMR pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020 
byla formulována výchozí verze Katalogu rizik OP PPR. V 13-ti rizikových oblastech 
bylo specifikováno 43 dílčích rizik. Katalog rizik byl výchozím podkladem pro 

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Evaluace/ZZ_evaluace_komunik.aktivit_OPPA_a_OPPK.pdf
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Evaluace/ZZ_evaluace_komunik.aktivit_OPPA_a_OPPK.pdf
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reportování do MS 2014+ v srpnu 2015. Rovněž byly vyplněny formuláře sloužící k 
sebehodnocení rizika podvodu a korupce a souvisejících opatření v různých 
oblastech implementace OP PPR. 
 
Bylo identifikováno 5 rizik s významným až velmi významným stupněm významnosti. 
Níže uvádíme jejich přehled současně s definovanými nápravnými a preventivními 
opatřeními.  
 

Riziko Nápravná a preventivní opatření 

Nepřesná a chybná data a 
chyby v důsledku přenosu 
dat mezi různými částmi 
informačního systému 

Kontrola dat; nastavení metodických systémů a pravidel pro vkládání a 
správu dat; kvalitní instrukce pro žadatele a příjemce 

Nejednoznačný výklad 
pravidel pro poskytování 
pomoci 

Sdílení dobré praxe a výkladu s dalšími ŘO; průběžné požadavky ŘO 
získat od NOK, případně EK jednoznačná stanoviska k nejasným 
ustanovením; aktivní spolupráce s právními experty; vytvoření 
vzdělávacího systému pracovníků ŘO v legislativních otázkách 

Vznik odlišných podmínek 
pro implementaci programu 
v důsledku specifik 
hl.m.Prahy 

Zdůrazňování a komunikace specifik HMP v rámci připomínkování 
metodických postupů ESI fondů; aktivní spolupráce s právními experty 

Odlišný výklad pravidel ze 
strany kontrolních/auditních 
orgánů 

Průběžné ověřování praxe u relevantních orgánů; aktivní zapojení a práce 
legislativního oddělení; specifická odborná školení pracovníků ŘO 

Program nedosahuje 
vytčených milníků, cílů, 
výsledků a dopadů 

Provádění pravidelného posuzování kritických faktorů, které mohou ohrozit 
dosažení cílů; kvalitní nastavení a průběžné vyhodnocování Strategického 
realizačního plánu programu; kvalitně nastavené predikce zohledňující 
výsledky analýzy potřebnosti; průběžné sledování predikcí; poučení z chyb 
a nedostatků v dalších výzvách programu 

 
V souladu se Operačním manuálem OP PPR, kap. Řízení rizik byla zřízena funkce 
manažera řízení rizik OP PPR.  
 
V listopadu byla zahájena aktualizace Katalogu rizik, která dále zpřesňovala přístup k 
řešení rizik v rámci OP PPR. 
 
Strategický realizační plán na rok 2016 sám o sobě žádné kritické trendy 
nenaznačuje, vývoj ukazatelů, ať už věcných či finančních do roku 2018 odpovídá 
požadovaným milníkům. Po roce 2018 se sice dynamika čerpání zpomaluje, ale není 
to tím, že by se předpokládalo nečerpání, ale tím, že v tak dlouhém horizontu ještě 
nebyly naplánovaný konkrétní výzvy (budou průběžně v dalších letech). Co je 
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znepokojivé je však naplňování SRPu, a to zejména ve věci skutečně rozdaných 
prostředků - dosud ukončené výzvy naznačily, že absorpční kapacita či zacílení již 
vyhlášených výzev nenaplňují očekávání. Jinými slovy, v některých oblastech nebylo 
rozdáno tolik prostředků, kolik bylo předpokládáno. Projektové oddělení na toto 
zareagovalo zjišťováním důvodů nenaplnění výzev a následným navýšením výzev v 
prioritní ose č. 4 (hlasování dílčí plánovací komise, per rollam č. 3) o nerozdané 
prostředky, a navýšením alokace výzev v prioritní ose č. 2 za účelem navýšení 
objemu kontrahovaných prostředků podle doporučení MMR 
 
Vzhledem k datu schválení OP PPR a k následnému postupnému schvalování 
dalších nezbytných dokumentů na 1. jednání MV dne 8. září 2015 (Strategický 
realizační plán na rok 2015, kritéria pro výběr projektů ve vybraných prioritních 
osách), byly první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu vyhlášeny 14. 
října. Řídicí dokumentace programu schválena Radou hl. m. Prahy usnesením č. 
2429 dne 13. 9. 2015. 
 
Zejména na základě těchto skutečnosti byl aktualizován harmonogram výzev pro rok 
2016 s cílem navýšení alokace u již vyhlášených výzev a plánovaných výzev v r. 
2016 a doplněním počtu výzev do vytipovaných prioritních os.  
 
V únoru 2016 MMR-NOK vyhodnotil OP PPR jako program s vysokým rizikem. Dne 
14. 3. 2016 se konalo jednání k zesílenému řízení rizik OP PPR, výsledkem kterého 
byla specifikace 4 rizik: nenaplnění věcných milníků pro rok 2018, nedostatečná 
absorpční kapacita, nedostatečný objem ve výzvách do konce r. 2016 a nestabilní 
administrativní kapacita. Popis opatření, termín jejich splnění a způsob ověření 
plnění opatření v době zpracovávání VZ za r. 2015 nebyl uzavřen. Náležitosti 
zesíleného řízení rizik jsou dány MP MMR NOK pro řízení rizik. Jeho podstatou je 
formulace krizového plánu pro daný rok (obsahující název kritických rizik, popis 
opatření k jejich minimalizaci, gestora plnění, termín a způsob ověření plnění 
opatření) a pravidelné intenzivní sledování jeho plnění.  

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST  
 
Rok 2015 byl prvním rokem implementace OP PPR. Česká republika jej předložila v 
konečné podobě po zapracování všech připomínek a podnětů Evropské komisi ke 
schválení 9. června 2015 a ta jej 11. června 2015 schválila vydáním prováděcího 
rozhodnutí k programu. Od srpna pak začal řídící orgán, tedy MHMP ustanovovat 
Plánovací komise, které začaly vést jednání s relevantními partnery a připravovat 
harmonogram výzev k předkládání žádostí o podporu a texty naplánovaných výzev.  
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Hlavní událostí publicity k OP PPR pro rok 2015 byla zahajovací konference, 
která  proběhla 7. září za účasti zástupců EK, ŘO a MMR. Ti představili Operační 
program Praha – pól růstu ČR, jeho prioritní osy, koncept Smart Prague, způsob 
financování projektů a změny v ŘO proti předchozímu období a nastínili důležitost a 
význam evropských fondů pro Českou republiku a potažmo Prahu. Pro účastníky 
konference byly připraveny balíčky s propagačními předměty. Konference se 
zúčastnilo 249 hostů a bylo na ní přítomno 9 novinářů. Následně byla vydána tisková 
zpráva. 
 
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2015 festival Ladronkafest, jehož 14. ročník se 
konal v polovině září a kde odbor evropských fondů prezentoval své operační 
programy. 
 
V průběhu roku byly vyhlašovány výzvy a k nim realizována inzerce v médiích a první 
semináře pro žadatele. V souvislosti s tímto byly aktualizovány webové stránky 
www.prahafondy.eu a vytvořena dočasná microsite www.oppraha.cz 
V listopadu byly zahájeny práce na interní komunikační strategii, která reflektuje 
doporučení ze „Závěrečné evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a 
OPPK“ a přispívá k zefektivnění komunikačních aktivit a zvýšení povědomí veřejnosti 
o OP PPR. 
 
Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací je zaměřena na 
podporu aktivit vedoucích k posílení výzkumných činností, technologického rozvoje a 
inovačních aktivit a jejím prostřednictvím by mělo dojít k zintenzivnění podpory 
podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvoření nových vazeb a součinností 
mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. 
Celková alokace na Prioritní osu 1 je 3, 37 mld. Kč.  
 
V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita dojde k energetickým úsporám v 
městských objektech dosažených využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, 
energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení a ke zvýšení 
atraktivity užívání městské veřejné dopravy podporou realizace záchytných parkovišť 
Park and Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření pro preferenci 
povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření 
mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější automobilové 
dopravy na území hl. města Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z 
automobilů, a tím k udržitelné mobilitě. K čerpání je určeno 1, 96 mld. Kč. 
 
Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřena na 
oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na 
úrovni místních komunit. V tematické rovině je kladen důraz na lokální začleňování a 

http://www.prahafondy.eu/
http://www.oppraha.cz/
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posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti 
města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně 
inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a 
marginalizovaných. Celková alokace je 1, 39 mld. Kč. 
 
Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se prostřednictvím 
rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost 
soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo 
prohloubení vyloučených lokalit. Dojde ke zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti 
do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby se rodiče s malými dětmi 
mohli lépe uplatnit na trhu práce, dále pak k rovnoměrnému rozvoji vzdělávacích 
zařízení v Praze a podpoře inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál 
města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků.  Celková alokace je 2,41 mld. 
Kč.  
 
V roce 2015 byla svolána 2 jednání Monitorovacího výboru OP PPR a to dne 8. 9. a 
16. 12. 2015. 14. října 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o 
podporu projektu. Jednalo se o výzvy v prioritních osách 3, 4 a 5 a od listopadu 2015 
se mohli žadatelé a potenciální příjemci hlásit do seminářů organizovaných řídícím 
orgánem, v kterých získali informace k problematice podávání žádostí.   
 
Další informace získali zájemci prostřednictvím informační publikace pro žadatele a 
příjemce „Průvodce OP PPR“ vydané 7. prosince 2015 a dále pak na webových 
stránkách www.prahafondy.eu, které byly pravidelně aktualizovány. 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ  
 
ŘO OP PPR obdržel v červenci 2015 od MMR - NOK několik zásadních připomínek k 
Předběžnému posouzení využití finančních nástrojů v OP PPR v rámci politiky 
soudržnosti pro období 2014-2020 (dále jen Předběžné posouzení), které bylo 
zpracováno externím zpracovatelem koncem roku 2014. Předběžné posouzení bylo 
zpracováno dle všech ustanovení relevantních článků Nařízení Evropského 
parlament a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 a dále dle v té době vydaných metodických dokumentů a pokynů EK.  

http://www.prahafondy.eu/
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Dle zásadních připomínek MMR - NOK a externích expertů v oblasti finančního 
inženýrství, bylo Předběžné posouzení zaměřeno především na popis stávajícího 
stavu a předchozích zkušeností. Neobsahovalo popis investiční strategie v 
potřebném detailu a rozsahu tak, aby splňovalo požadavky metodik EK, které byly 
vydány později.  
V reakci na obdržené zásadní připomínky od MMR - NOK a rychle měnící se 
podmínky na trhu finančních produktů, se ŘO rozhodl pro aktualizaci původního 
Předběžného posouzení. Výstupy aktualizovaného Předběžného posouzení využití 
finančních nástrojů v rámci OP PPR by dle předpokladů měly být dostupné v 
polovině roku 2016. 

9.OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM NAPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK  
 
Dle informací podaných od MMR – NOK na Pracovní skupině pro Jednotný 
monitorovací systém dne 16. 3. 2016, nebudou informace o předběžných 
podmínkách součástí VZ za rok 2015.  

10. POKROK V PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH 
PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ  

10.1 VELKÉ PROJEKTY 
Nerelevantní pro OP PPR. 
 

10.2. SPOLEČNÉ AKČNÍ PLÁNY 
Nerelevantní pro OP PPR. 
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