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EVROPSKA UNIE 
Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program Praha - p61 rustu CR 

MONITOROVACi VYBOR OPERACNiHO PROGRAMU 
PRAHA - POL R0STU CR 

1. zasedani 
Hotel Jalta, Vaclavske nam. 45, Praha 1, 110 00 
8. zari 2015 

ZAPIS Z JEDNANi 

1. zasedani Monitorovaciho vyboru Operacniho program Praha- p61 rustu CR (dale 
jen MV) se uskutecnilo dne 8. zafi 2015 od 10:00 hod. 

Jednani MV se zucastnilo celkem 45 delegatu (z toho bylo 21 clenu, 3 nahradnici 
elena, 2 zastupci povefeni clenem a 19 hostu (viz prezencni listina v pfiloze). 
Jako hoste se za Evropskou komisi (dale jen EK) jednani zucastnili za Generalni 
feditelstvi pro zamestnanost, socialni veci a socialni zacleneni (dale jen DG EMPL) 
pani Katefina Kapounova a pani Anna Michalska, za Generalni feditelstvi pro 
regionalni politiku (dale jen DG REGIO) pani Elena Grech a Monika Tchavdarova. 

1. Zahaieni 

Jednani zahajil mistopfedseda MV a feditel Odboru evropskych fondu Magistratu hi. 
m. Prahy, pan Jan Hauser. Pfivital nove hosty a cleny MV a potvrdil 
usnasenischopnost MV. Pfedstavil pfipravu a aktualni vyvoj implementace 
Operacniho programu Praha- p61 rustu CR (dale OP PPR). Aktualne jsou v reseni 
pfipominky k fidici dokumentaci programu. Po odsouhlaseni fidici dokumentace 
bude zahajen proces auditu designace (pfedpoklad zahajeni koncem zafi). Pfedstavil 
program a hlavni body programu MV. Jednim z hlavnich ukolu MV bude probrat a 
schvalit vyberova kriteria k prvnim vyzvam OP PPR, tj. v ramci prioritni osy 3 a 4. 
Pokud bude probihat diskuze smerujici k podstatnejsim navrhum zmen kriterii, budou 
kriteria na MV co nejpodrobneji probrana, s tim ze by se kriteria dopracovala. Pokud 
to clenove budou pozadovat, pripadne schvaleni kriterii by se provedlo 
prostfednictvim pisemne procedury per-rollam. Na zaver podekoval za pfipravu a 
tvorbu OP PPR a pfedal slovo hostum z EK. 
Pani Elena Grech podekovala za organizaci monitorovaci vyboru a vyjadfila 
spokojenost se slozenim MV a dobrou vyvazenosti mezi zastupci neziskoveho, 
soukromeho a statniho sektoru. Shrnula hlavni cile OP PPR. lnformovala o 
zahajovaci konferenci, ktera se konala 7. 9. 2015. Uvedla, ze je tfeba maximalne 
vyuzivat zjednodusene naklady a tim snizit administrativni zatez v ramci 
implementaci OP PPR. 
Pote mistopfedseda MV, pan Jan Hauser, podekoval zastupcum EK a pozadal 
ucastniky jednani o pfedstaveni se. Byla potvrzena usnasenischopnost vyboru. 
Nasledne predal slovo pani Zdence Filipove. 

2. Statut, eticky kodex a jednaci fad MV 

Zdenka Filipova (vedouci oddeleni fizeni a koordinace programu) pfedstavila Statut, 
eticky kodex a Jednaci fad MV. Hlavnimi body prezentace byla informace o 
pusobnosti MV, slozeni MV, zpusobu jmenovani a odvolani clenu MV apod .. 
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Zakladem Statutu je vzor vyhotoveny od Ministerstva pro mistni rozvoj (dale MMR). 
Prilohou Statutu je eticky kodex a seznam instituci. Jednaci rad obsahuje informace 
o zpusobu zasedani MV, prijimani usneseni, ucasti na jednani atd. Vsichni clenove, 
prizvani haste jsou povinni se s Jednacim radem, Statutem seznamit. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Sarka Fojtikova (MMR-NOK) 
1) Uvedla pripominku k clanku 7, odstavci 6. Veta ,Pokud se clen MV v uvedene 

lhute k navrhu usneseni nevyjadfi, povazuje se tato skutecnost za formu 
,pro"." neni v souladu s jednotnym vzorem MMR. MMR pozaduje zmenit na: 
,Pokud se clen MV v uvedene lhute k navrhu usneseni nevyjadfi, povazuje se 
tato skutecnost za formu ,zdriuji se"." Jde o povinnost. 

Zdeflka Filipova (OP PPR) 
K ad 1) uvedla, ze forma ,pro" byla uvedena z duvodu, aby nedochazelo 
k zbytecnym prodlenim behem procesu per rollam v hlasovani. 

Monika Tchavdarova (DG Regio) 
2) Uvedla domluvu EK s MMR-NOK. V soucasne dobe se pracuje na 

aktualizovane verzi vzoru Statutu a Jednaciho radu. Aktualizovana verze bude 
v budoucnu od MMR vsem programum rozeslana. 

Jan Hauser (OP PPR) 
3) Jelikoz se jedna v ad 1) vyse o povinnost, bude forma ,zdrzuji se" 

zapracovana. 
Michal Pazour (A V CR) 

4) Upozornil na nesoulady ve Statutu v pojmech nahradnik elena, nominovany 
zastupce a povereny zastupce MV. 

Jan Hauser (OP PPR) 
5) Uvedl, ze Statut podepisuje primatorka HMP. OP PPR vycka s dalsimi 

upravami na zaslani aktualizovanych vzoru od MMR a nasledne Statut a 
Jednaci rad MV bude upraven tak, aby dokumenty byly v souladu s novymi 
vzory. 

Monika Tchavdarova (DG Regio) 
6) Uvedla, ze je nutno se u zahranicnich zastupcu domluvit ve spolupraci s MMR 

NOK, kdo a zda bude podepisovat eticky kodex, jelikoz je v ceskem jazyce. 
Nutno sjednotit pro vsechny monitorovaci vybory. 

Sarka Fojtikova (MMR) 
K ad 6) uvedla, ze Eticky kodex bude ze strany MMR prelozen do anglickeho 
jazyka a bude domluveno, zda maji podepisovat kodex zahranicni zastupci a 
stali haste. Die MMR- NOK by meli kodex podepisovat vsichni ucastnici MV. 

Frantisek Beckert (Auditni organ) 
7) Uvedl, ze Jednaci rad schvaluje MV a je tedy ciste na MV, zda do vzoru od 

MMR doplni dalsi nalezitosti. Od MMR je dano pouze povinne minimum. Jde o 
plnou pravomoc MV. 
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Vysledek hlasovani k Jednacimu radu: usneseni bylo pfijato. 
(usneseni c. 1/2015) 

pro proti zdrzel se 

26 0 0 
Pozn.: hodnoty vyjadi'uji pocet delegatus hlasovacim pravem aktualne pi'itomnych v sale. 

3. lnformace o stavu pripravy. schvalovani a zahajeni realizace OP PPR 

Jan Hauser (feditel odboru evropskych fondu) predstavila strukturu a nasledne 
konkretni obsah prezentace k realizaci OP PPR. Hlavnimi body prezentace byla 
informace o tematicke koncentraci, vysi spolufinancovani, vyvoji pripravy od roku 
2011, principu partnerstvi (Extern! platforma pro pripravu OP PPR). V polovine roku 
2014 probehlo meziresortni pripominkove rizeni. OP PPR byl v cervnu 2014 
schvalen Vyborem pro informatiku a EU fondy, dale Radou hi. m. Prahy a v cervnu 
2014 Zastupitelstvem hi. m. Prahy. One 11. cervna 2015 byl OP PPR schvalen 
Evropskou komisi. Ridicim organem je hi. m. Praha. Alokace je 201 ,6 mil. EUR 
podilu EU. Uvedl hlavni rozdily programoveho obdobi 2014-2020 oproti 
programovemu obdobi 2007-2013. V ramci OP PPR jsou 2 multifondove prioritni osy. 
Spolufinancovani z EU je 50 %. Nasledne byly predstaveny jednotlive prioritni osy. 
One 8. 9. 2015 byl OP PPR schvalen Radou hi. m. Prahy a dne 10. 9. 2015 
Zastupitelstvem hi. m. Prahy. RO se zavazal predlozit Evaluacni plan OP PPR ke 
schvaleni na pristi MV. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Monika Tchavdarova 
8) Vznesla dotaz na planovaci komise a stav Strategii ITI 

Jan Hauser 
K ad8) planovaci komise: V ramci systemu planovani vyzev OP PPR zalozil 
,hlavni" Planovaci komisi OP PPR. Z duvodu specifik jednotlivych prioritnich 
os tato planovaci komise odsouhlasila vznik 4 dilcich planovacich komisi (5-20 
clenu), pro prioritni osy 1, 2, 3, 4. Nyni probiha doph1ovani dilcich 
planovacich komisi na povinny pocet 5-20 clenu. CHern OP PPR je toto 
provest prioritne v ose 3 a 4, kde se planujf vyzvy. Komise se budou schazet 
vzdy nad absorpcni kapacitou konkretni vyzvy, uzitecnosti vyzvy. 

Lenka Kriegeschova (IPR) 
K ad8) ITI: lnformovala o stavu v}lvoje ITI. ITI je zamerena na zazemi hi. m. 
Prahy (az 4,5 mid. Kc). Strategie se aktualne finalizuje navrhova cast. 
Strategie podleha vyhodnoceni SEA. Predpoklad schvaleni Strategie ze strany 
organu hi. m. Prahy je na pocatku roku 2016. Prvni vyzvy na integrovane 
nastroje se planuji na polovinu roku 2016. 

Elena Grech 
9) Pozadala o zasilani hlavnich podkladu take v anglictine. 
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4. Proces schvalovani projektu, kriteria vyberu projektu 

Jan Hauser pfedal slovo Romanu Sagacovi (metodik). lnformoval o procesu 
schvalovani projektu, ktel)l vychazi z jednotm3ho metodickeho prostfedi nastaveneho 
MMR - NOK. Proces se sklada z tzv. hodnoceni a vyberu projektu. Ty se dale v ramci 
OP PPR deli na tyto dilci procesy: kontrola pfijatelnosti a kontrola formalnich 
nale:Zitosti, vecne hodnoceni, ex-ante kontrola, vyber projektu k podpofe, schvaleni 
podpory v organech HMP a pfiprava a uzavfeni smlouvy. Hodnoceni projektu 
zahrnuje procesy v bodech c. 1-3, vyber projektu zahrnuje procesy v bodech c. 4-6. 
Proces schvalovani probiha jako tzv. jednokolove hodnoceni (veskere udaje nutne 
pro hodnoceni jsou :Zadatelem pfedlo:Zeny v jeden okam:Zik v ramci jedne :Zadosti 0 

podporu). Byly vysvetleny jednotlive kroky hodnoceni projektu a vyberu projektu. Byl 
popsan institut :Zadosti 0 pfezkum a cinnost pfezkumna komise. 

V nasledne diskusi se svymi pfispevky vystoupili: 

Ivan Novesky (Asociace NNO CR) 
10)Dotaz, v kterem stadiu se bude posuzovat financni spoluucast a zda a jak 

bude mo:Znost spolufinancovani dobrovolnickou praci. 
RomanSagac 

K ad10) uvedl, ze spolufinancovani bude znamo v dobe, kdy bude vyhlasena 
vyzva. V ramci procesu schvalovani projektu jsou posuzovany financni 
aspekty jako napfiklad, zda je projekt hospodarny apod. Dobrovolnicke prace 
by se vyfesili v ramci individualnich konzultaci. 

Jan Hauser pfedal slovo Markete Kralove (programova manazerka, povefena 
vedenim oddeleni projektU). Kriteria pro vyber projektu byla nastavena v navaznosti 
na platne pokyny MMR - NOK. Kriteria se deli na 2 casti na kriteria pro kontrolu 
pfijatelnosti a formalnich nale:Zitosti a kriteria pro vecne hodnoceni projektu. Kontrola 
pfijatelnosti a kontrola formalnich nale:Zitosti je provadena pomoci jednotlivych kriterii 
po pfijeti :Zadosti o podporu jako jeden spolecny krok. Kriteria maji formu 
vylucovacich kriterii v podobe splneno/nesplneno, pfipadne pro dany projekt 
nerelevantni. Splneni kriterii pfijatelnosti a formalnich nalezitosti ovefuji hodnotitel a 
schvalovatel. Splneni/nesplneni jednotlivych kriterii je zaznamenavano do 
elektronickeho formulafe v MS2014+. Byly pfedstaveny konkretni kriteria pro kontrolu 
pfijatelnosti, kontrolu formalnich nale:Zitosti a kriteria pro vecne hodnoceni. 

Hodnotici kriteria jsou definovana pro projekty ESF a pro projekty ERDF. Kriteria jsou 
koncipovana ve forme tzv. sad kriterii, ktere se obsahove lisi die specifickych cilu, 
pfip. podporovanych aktivit jednotlivych prioritnich os. Kriteria jsou dale rozdelena 
podle po:Zadavku na odbornou zpusobilost hodnotitele na kriteria vecna a kriteria 
financne-ekonomicka. Hodnotici kriteria budou zvefejnena vzdy s pfislusnou vyzvou 
na webovych strankach OP PPR. Minimalni bodova hranice pro vsechny sady kriterii 
bude 50 bodu, maximalni pocet dosa:Zitelnych bodu pro vsechny sady kriterii bude 
100 bodu. Sady obsahuji jak kriteria hodnotici, tak kriteria kombinovana. 

U ka:Zdeho kriteria tykajici se ESF se hodnotitel pomoci deskriptoru vyjadfuje, do jake 
miry je v projektove :Zadosti naplneno kriterium. Hodnotitel vybira ze ctyf moznych 
variant deskriptoru tu, ktera nejvice odpovida jeho odbornemu nazoru. Na zaklade 

Zapis z 1. zasedani Monitorovaciho vyboru 
Operacniho program Praha- pol rustu CR 

4 (celkem 11) 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UN IE 
Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program Praha - p61 rustu CR 

zvolene varianty deskriptoru jsou projektove zadosti prideleny body. Jednotlive 
varianty deskriptoru predstavuji rovnomerne vzdalene stupne skaly 0 - 100 %. 
Oroven ,velmi dobre" odpovida 75 - 100 % naplneni kriteria, uroven ,dobre" 
odpovida 50- 75 %, ,dostatecne" odpovida 25- 50% a ,nedostatecne" odpovida 0 
- 25 % souladu obsahu projektove zadosti s kriteriem. Zadost o podporu uspeje ve 
vecnem hodnoceni pouze tehdy, pokud v zadnem z kriterii neziska eliminacni 
desktriptor (neplati pro plusove kriterium komplementarity). 

U kriterii ERDF projektU byly sady kriterii doplneny o kombinovana kriteria (kriterium 
7 technicka proveditelnost). To znamena, ze pokud by hodnotitel dosel k nazoru, ze 
napr. projekt neni technicky proveditelny, bude toto kriterium zaroven kriteriem 
vylucovacim. Prvni vyzvy budou v prioritni ose 3 Podpora socialniho zaclenovani a 
boj proti chudobe (Specificky cil: 3.2 Posilena infrastruktura pro socialni podnikani) a 
ose 4 Vzdelani a vzdelanost a podpora zamestnanosti (Specificky cil: 4.1 Navyseni 
kapacity a zkvalitneni predskolniho, zakladniho a stredniho vzdelavani a zarizeni po 
poskytovani pece o deti do 3 let, Specificky cil: 4.2 Zvyseni kvality vzdelavani 
prostrednictvim posileni inkluze v multikulturni spolecnosti a Specificky cil: 4.3 
Zvyseni dostupnosti zarizeni pece o deti). Jedna se o 4 vyzvy. RO predpoklada, ze 
texty vyzev bude schvalovat Rada hi. m. Prahy na poslednim zarijovem zasedani. 
Vyzvy by byly vyhlaseny 30. zari. lnformovala o tom, ze neni limit na pocet zadosti 
od jednoho subjektu. Projekty z ESF lze financovat pomoci krizoveho financovani. 
Bude mozno podat projekt napriklad v specifickem cili 4.1 (ERDF) a na nej navazujici 
projekt v cili 4.3 (ESF). 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Sarka Fojtikova 
11) Doporucila, aby usneseni c. 2 bylo upraveno o to, ze MV schvaluje jak 

kriteria, tak metodiku pro vyber projektU. 
Ivana Sevcikova (PCO) 

12) Pozadala o blizsi informace ke kriteriu hospodarnost vydaju projektU. Kazda 
polozka je hodnocena ve vztahu k cenam na trhu. V OPPK se zpracovavaly 
externi posudky na cenu v miste a case obvyklou. 

Marketa Kralova, Roman Sagac 
K ad12) Ano, se zpracovavanim posudku ceny obvykle se pocita ve fazi 
kontroly ex-ante, kdy si RO necha zpracovat extern! expertni posudek. Ve fazi 
vecneho hodnoceni by se hodnotitele meli vyjadrit, zda projekt je hospodarny 
na zaklade podkladu predlozenych pri podani zadosti (CBA, Studie 
proveditelnosti). 

Monika Tchavdarova 
13) EK povazuje hodnotici kriteria za zasadni zalezitost. Uvedla, ze EK mela ke 

kriteriim radu komentaru a ze nektere pripominky byly vzaty v potaz, ale 
vetsina zasadnich nikoliv. Komentare se tykaly jak procedury schvalovani, tak 
kriterii jako takovych. K procedure hodnoceni projektu EK zadne blokujici 
komentare nemela, ale komentare k zvyseni srozumitelnosti procesu 
schvalovani EK poznamky mela. Slo napriklad o: 
a) V ramci prubeznych vyzev EK nebylo jasne, zda RO pocita s tim, ze kazdy 
projekt, kter}i dosahne 50 %, bude vybran, bez ohledu na to, ze o neco pozdeji 
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by prisel projekt lepsi. Jestli ano, je diskutabilni, jestli je tento postup v souladu 
s principem hospodarnosti. 
b) Na konci procedury pred podpisem smlouvy muze zadatel, podle navrzene 
procedury, posilat dodatecne podklady. Toto nesmi zmenit vysledek 
hodnoceni. EK neni jasne, ktere podklady konkretne muze zadatel dokladat, 
aniz by to zmenilo vysledek hodnoceni. Melo by to bYt presne definovano. 
c) Volene organy maji moznost nekter9 z projektu vyloucit na zaklade novych 
informaci predtim, nez se rozhodne o konecnem seznamu vybranych projektu. 
EK doporucuje presne stanovit podminky tohoto procesu, aby nemohlo 
dochazet k jakemukoliv pripadnemu politickemu vlivu na vyber projektu. 
d) EK mela dale zasadni komentare k vseobecnym i specifickym kriteriim. U 
vyzev tykajicich se ESF jsou jiz zavedeny vylucovaci kriteria. Zasadni 
komentar DG Regio byl k tomu, aby vylucovaci kriteria byla zarazena i do 
hodnoticich kriterii pro projekty ERDF. Zarazeni vylucovaciho kriteria pouze 
k bodu 7 se jevi DG Regio nedostatecne. Die DG Regio by kazdy projekt, 
kter9 dosahne u kriteria nula bodu (napr. u financnich kriterii), nemel bYt jiz 
dale hodnocen. DG Regio doporucuje, aby vetsina kriterii mela vylucovaci 
charakter, tj. aby se zavedl minimalni pocet bodu pro urcitou sadu vyberovych 
kriterii. Nemelo by bYt mozne, aby projekty, ktere dostanou nula bodu nebo 
nedosahnou na urcitou minimalni hranici u zasadnich kriterii, napr. jako jsou 
financni kriteria, udrzitelnost atd. aby byly dale hodnoceny. 
e) Pocet kriterii se jevi EK, oproti ostatnim OP, prilis vysoky. Tato roztristenost 
zpusobuje, ze dulezitym kriteriim je pridelena nizka vaha v ramci celkoveho 
hodnoceni. 
f) Je dulezite, aby kazdy projekt byl v souladu s prislusnymi strategiemi a 
s programem. V samotnem programu je uvedena sada minimalnich kriterii, 
ktera musi bYt reflektovana. Podle momentalniho zneni kriterii existuje 
moznost, ze bude vybran projekt, kter9 neni v souladu s programovym 
dokumentem, tj. s cili OP. 
Co se tyee komentaru k jednotlivym kriterilm, nejde je rozebirat jedno po 
druhem, ale komentare mely slouzit k zpresneni nekter9ch kriterii, aby bylo 
hodnotitelum jasnejsi, jakym zpusobem hodnotit. 
Z vyse uvedenych duvodu EK nedoporucuje aktualni navrzena kriteria schvalit 
ze strany MV a hlasovat az nasledne pomoci per rollam. 

ClenMV 
Ztotoznil se s nazorem EK, ze je vhodne kriteria seskupovat do skupin, ktera 
nasledne maji KO kriteria. Zminil, ze z jeho pohledu jsou kriteria malo 
diferencovana. 

Anna Michalska (DG Employment) 
14) S vetsinou poznamek DG Regio se DG Employment ztotoznuje. EK 

zduraznila, ze jelikoz je pro ESF navrzena pouze jedna sada vseobecnych 
kriterii a ne specificka pro kazdou vyzvu, mela by se pridat kriteria, ktera by 
byla specificka pro jednotlive cile. Timto by se posilil vliv programoveho ramce 
a dal by se duraz na nejdulezitejsi aspekty dane intervence. Komise zaslala 
detailni komentare ke specifickym kriteriim. Predlozene dokumenty se musi 
pred hlasovanim zanalyzovat, aby se prozkoumalo, jak je cely system 
nastaven, ktere komentare byly zohledneny a jakym zpusobem. 

Jan Hauser 
K ad13 a 14) uvedl, ze zalezi, jak se ke schvaleni kriterii postavi MV. 
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Roman Sagac 
15) RO je presvedcen, ze zapracoval vetSinu pripominek tykajidch se procesu 

schvalovani. Ada) V prubeznych vyzvach je dulezita rychlost podani projektu. 
Kdo driv prijde a splni minimalni bodovou hranici, dostane dotaci. Adb) 
lnformace byla zapracovano na strane 6 podkladu k procesu schvalovani 
projektU. Upravy v zadosti nesmi byt takoveho charakteru, kterY by mel za 
nasledek snizeni poctu bodu ziskaneho v ramci vecneho hodnoceni. RO 
nepocita s tim, ze by se ve fazi vyberu projektU menilo poradi projektu. c) RO 

.... , . . .... ~. v ~tc:>dic~~'pf-ip9t.istf [noznost!'.:pqf:astayeni ··Sthvatovani ·· projektove. Z:adosti 
(napriklad v pripade zavazneho porusenl zakona apod.), nikoliv vylouceni. 
Proces projednavani veci v Zastupitelstvu hi. m. Prahy je verejny a 
transparentni proces. 

Jan Hauser 
16) Ke kazde skupine kriterii je navod pro hodnotitele, jak dane kriterium hodnotit. 

Navrhnul, ze MV provede orientacni hlasovani o kriteriich. 
Jan Schneider (Asociace rane pece a vychovy) 

17) Apeluje na to, aby MV bral v potaz poti'ebu nezdrzovat vyhlasovani prvnich 
· ·~ vyzev .. V nastaveni hodnoticich kriterii zasadnich problemu neshledava. 
· Uvedl, ze je rad, ze se OP PPR 'sousti'ed'uje i na udrzitelnost projektU. 

Frantisek Beckert 
18) Uvedl, ze neni jasne, co vse tvori prilohu usneseni c. 2. Pozadal, aby do 

usneseni byly uvedeny presne nazvy priloh. 
Roman Sagac, Marketa Kralova 

K ad18) prilohou je proces schvalovani projektU a dalsimi pi'ilohami jsou 
navrhovana kriteria pro osu 3 a 4, resp. kriteria pro ESF a kriteria pro ERDF. 
Nazvy pi'iloh budou do pi'iloh uvedeny. 

Elena Grech, 
19) Uvedla za EK, ze je predcasne hlasovat o dokumentu s aktualne nastavenymi 

kriterii. Doporucila MV hlasovat o kriteriich az nasledne formou per rollam. 
Jan Hauser 

20) Vyzval MV, aby clenove zvazili, zda jsou kriteria v aktualni podobe 
hlasovatelna. 

Frantisek Beckert 
21) Uvedl, ze jednad i'ad vylucuje schvalovat kriteria per rollam, resp. zasadnich 

zalezitosti tykajicich se implementace OP 
Monika Tchavdarova 

22) Projednavani kriterii, podle jejiho nazoru, jiz probehlo. Nasledne by slo 
v ramci per rollam jen o odhlasovani zapracovani komentai'U do kriterii. 
Diskuse probehla na dnesnim jednani. Obratila se pro nazor i na NOK. Dale 
vyzvala cleny MV, aby se pri rozhodovani zamysleli, jestli si opravdu troufnou 
odhlasovat dokumenty, jejichz konecnou verzi jeste nevideli a nemeli moznost 
si prostudovat. EK je ochotna spolupracovat s RO na uprave kriterii tak, aby 
se o nich mohlo pi'ipadne hlasovat per-rollam jiz za 1-2 tydny, tj. nezdrzi to 
implementaci. Je lepsi takto dulezitou otazku neuspechat a kriteria vylepsit. 

Jan Hauser 
23) Varianty jsou nasledujici: a) dopracovat do kriterii ERDF skupinu 

vylucovacich kriterii a hlasovat o kriteriich, b) odlozit projednavani kriterii na 
hlasovani per rollam (toto hlasovani zdrzi vyhlaseni prvnich vyzev). Vyzval 
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Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program Praha - p61 rustu CR 

cleny MV k provedeni pruzkumu, kdo je pro variantu ad a), kdo pro ad b). 
Vetsina byla pro ad a) 

Marketa Kralova 
24) RO navrhuje do sad kriterii pro hodnoceni projektu, ktere budou financovany 

z ERDF fondu, doplnit dalsi kombinovane kriterium a to c. 3. RO navrhuje 
kriterium specifikovat tak, ze pokud by bylo pridelene bodove ohodnoceni nizsi 
nez 20 %, tj. mene nez 6 bodu, pak by projekt byl vyloucen z dalsiho 
hodnoceni. Jde o kriterium, ktere souvisi s plnenim indikatoru. 

Jan Hauser 
25) Z pohledu RO byly zasadni pripominky EK k procesu hodnoceni projektU a 

kriteriim zapracovany. Shrnul, ze v ESF jsou kombinovana kriteria vsechna, 
krome plusovych kriterii. V ERDF jsou vylucovaci kriteria dve a to kriterium c. 
3 a 7 (tj. u kriteria 7, pokud bude udeleno nulove bodove hodnoceni a u 
kriteria 3, pokud bude udeleno mene nez 20 procent, tzn. mene nez 6 bodu 
z moznych 30 bodu). 

Marketa Kralova 
26) Shrnula sady kriterii, o kter9ch se bude hlasovat. Jde o 5 sad kriterii Uedna 

sada kriterii pro ESF a ctyri sady kriterii pro ERDF, z toho 3 sady pro PO 3 a 1 
sada pro P04) a o kriteria pro kontrolu prijatelnosti a formalnich nalezitosti (1 
sada pro ESF projekty a 1 sada pro ERDF projekty). 

Michal Pazour (TC A V GR) 
27) v procesu hodnoceni se hovori 0 tom, ze bodova hranice je stanovena pouze 

na urovni celeho hodnoceni. Neni pozadovano splneni minimalniho poctu 
bodu za dilci skupiny kriterii. Toto je treba upravit v dokumentu k procesu 
hodnoceni. 

RomanSagac 
K ad27) uvedl, ze tak jak je material upraven jiz po zavedeni prvniho 
kombinovaneho kriteria, by toto melo bYt dostacujici. Na strane 5 je uvedeno, 
ze ,zadost 0 podporu muze bYt vybrana pouze tehdy, pokud nebyla vyrazena 
a ziskala alespon 50 bodu v ramci vecneho hodnoceni". 

Michal Pazour 
28) Citovane ustanoveni je v rozporu s tfm, co je uvedeno na strane 3 

(predposledni odstavec), kde se uvadi, ze neni stanovena minimalni bodova 
hranice za dilci skupiny kriterii. 

Roman Sagac 
K ad28) uvedl, ze na konci daneho odstavce je uvedeno, ze podporeny mohou 
bYt ty zadosti, ktere splni jak bodovou hranici, tak soucasne nebyly vyrazeny 
v zadnem z kombinovanych kriterii. 

Ivan Novesky (Asociace NNO CR) 
29) Navrh reseni upravit druhou vetu: ,Bodova hranice je stanovena na urovni 

celeho hodnoceni." 
Roman Sagac 

K ad29) vyjadril souhlas s upravou. 
Elena Grech 

30) Uvedla, ze sice zastupci EK nemaji hlasovaci pravo a respektuji volbu clenu 
MV, nicmene zada o to, aby nesouhlas EK s hlasovanim MV o hodnoticich 
kriteriich v jejich momentalni podobe byl zaznamenan do zapisu. Zduraznila, 
ze auditori mohou mit v budoucnosti problem s aktualnim znenim kriterii. 
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EVROPSKA UNIE 
Evropske struktun31ni a investicni fondy 
Operacni program Praha - pol rustu CR 

Pokud nejsou vsechny dotazy, pripominky zapracovany, mohli by auditofi 
nasledne najit velke problemy behem implementace programu. 

Vysledek hlasovani k procesu schvalovani a ke kriteriim projektu: usneseni by/o 
pfijato. 

(usneseni c. 2/2015) 
pro proti zdrzel se 

16 0 3 
Pozn.: hodnoty vyjadi'ujl pocet delegatUs hlasovaclm pravem aktualne pi'ltomnych v sale. 

5. Strategicky realizacni plan 

Strategicky realizacni plan (dale jen SRP) byl schvalen Planovaci komisi OP PPR. 
Jan Hauser predal slovo Markete Kralove a Robertu Kujanovi (financni manazer). 
Jde o nastroj, prostrednictvim ktereho OP PPR v rocnich intervalech planuje 
dosahovani strednedobych a dlouhodobych cilu programu a sleduje se riziko jejich 
nenaplneni. Zahrnuje harmonogram vyzev v SRP na rok n, predikce cerpani 
financnich prostredku na rok n az n+3, predikce zavazku a dosazenych hodnot 
indikatoru na rok n az n+3. SRP je projednavan v ramci Planovaci komise (schvaluje) 
a Monitorovaciho vyboru (bere na vedomi). SRP je v prubehu daneho kalendarniho 
roku 2 vyhodnocovan. Byl predstaven harmonogram vyzev na rok 2015 a to v ramci 
specifickeho cile 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 3.2 a 2.2. Byly predstaveny alokace 
jednotlivych vyzev, podporovane aktivity, cilove skupiny, typy prijemcu, predikce 
podilu vyhlasenych vyzev na plneni indikatoru programu do roku 2018 a predikce 
financnich ukazatelu. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Helena Petrokova (MPSV- OPZ) 
31) Vznesla dotazy na: a) na kolik je realne, ze budou vyzvy (c. 1, 3 a 6) 

vyhlaseny 30. 9. 2015; b) kdy se predpoklada uskutecnit dilci planovaci 
komise (zejmena k vyzve c. 3 a 6). Vyjadrila zajem MPSV ucastnit se komisi 
k ose 3 a 4; c) uvedla, ze v ramci OP Z bude vyhlasena vyzva c. 36 pro Prahu. 
Zde je nutno se spolecne sladit; d) probehla diskuse k vyzve c. 6. 

Marketa Kralova 
K ad31) Uvedla, ze dilci planovaci komise pro prioritni osu 3 a 4 by se mela 
konat do 14 dnu. Podrobnosti budou prodiskutovany na dilci planovaci komisi. 

Katefina Kapounova (DG Employment) 
32) EK by rada dostavala podklady k zasedanim komisi spolecne s jejimi cleny a 

pripadne by se mohla zasedani nekdy zucastnit. 
Miroslav Prokes (Rada pro NNO) 

33) Doporucil do budoucna podporovat rozvoj plnohodnotneho predskolniho 
vzdelavani. 

Monika Tchavdarova 
34) Poukazala na nesoulad mezi prezentovanymi hodnotami odhadovanych 

castek, ktere by mely bYt proplaceny prijemcum do konce roku 2018 s tim, co 
je obsazeno v detailni tabulce. 
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: Operacni program Praha - p61 rustu CR 

Vysledek hlasovani ke Strategickemu realizacnimu planu: usnesenf bylo pfijato. 
(usnesenl c. 4/2015) 

pro proti zdrzel se 

16 1 0 1 
Pozn.: hodnoty vyjadrujf pocet delegatUs hlasovacfm pravem aktualne prrtomnych v sale. 

6. Predstaveni . Spolecne . k.omunikacni strategie a Rocniho komunikacniho PiarU.l' · .. , .. · .- · -;.;.: · ·•· · · ...... · -~, ·.·.~ ='· ... 

Jan Hauser informoval, ze Rocni komunikacni plan OP PPR vychazi ze Spolecne 
komunikacni strategie ESIF, Metodickeho pokynu pro informovani a publicitu fondu 
EU. Spolecna komunikacni strategie (dale SKS) je spolecny dokument zastupcu 
Fidicich organu a Narodniho organu pro koordinaci. Obsahem SKS je nastaveni 
spolecnych cilu definovanych tremi hlavnimi meFitelnymi indikatory vysledku a tremi 
vedlejsimi indikatory vysledku. Komunikacni strategie dale specifikuje hlavni temata 
a obsah sdeleni, cilove skupiny, doporucuje komunikacni nastroje a popisuje 

. jednotllve faze koniunikace. SKS nastaVuje zakladni pravidla pro yyhodnocovani 
zrealizovanych komunikacnich aktivit. Cile komunikace v ramci Rocniho 
komunikacniho planu 2015 (dale RKoP 2015) jsou: pfedstavit OP PPR siroke i 
odborne veFejnosti, komunikovat moznosti zapojeni se do programu, poskytovat 
informace o vyhlasenych vyzvach a motivovat potencialni zadatele k pfiprave 
projektovych zadosti, poskytovat informace zadatelum pri zpracovani projektovych 
zadosti a zajistit tak podporeni absorpcni kapacity, poskytovat kvalitni informace ve 
vsech fazich projektU (podani projektove zadosti, zpusob hodnoceni a vyber 
projektu, realizace projektU), poskytovani kvalitni metodologicke podpory, informovat 
o uspesnych projektech OPPA a OPPK a novych moznostech pro prijemce prave 
v ramci noveho OP PPR, ukazat moznosti zlepseni kazdodenniho zivota obyvatel 
hlavniho mesta Prahy, poskytovat informace o implementaci OP PPR smerem k MV 
OP PPR, NOK, Evropske komisi a dalsim partnerum a informovat media o pokrocich 
v naplnovani OP PPR. Planovanou hlavni komunikacni aktivitou pro rok 2015 byla 
Zahajovaci konference OP PPR dne 7. zaFi 2015. Celkove je na RKoP 2015 
stanoven rozpocet 1 095 000 Kc, vc. hlavni informacni aktivity. Dalsimi aktivitami 
jsou: tiskove zpravy, PR clanky, seminare a workshopy pro zadatele, kulate stoly k 
dotacnim moznostem, aktualizace stavajiciho weboveho portalu a priprava noveho, 
inzerce k vyhlasovani vyzev apod. 

Vysledek hlasovani ke Spolecne komunikacni strategii a Rocnimu 
komunikacnimu planu: usnesenf by/o pfijato. 

(usneseni c. 3/2015) 
pro proti zdrzel se 

17 0 0 
Pozn.: hodnoty vyjadi'uJf pocet delegatus hlasovacim pravem aktualne prrtomnych v sale. 

7. Administrace MV prostrednictvim MS2014+ 

Jan Hauser informoval o povinnosti vyuzivat v programovem obdobi 2014-2020 
system MS2014+. V podkladech je prirucka pro cleny MV OP PPR k monitorovacimu 
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systemu MS2014. Zadame cleny a stale hasty o jeji prostudovani a informovani RO 
OP PPR zpet die instrukci v prirucce. Pote bude postupne vyresen proces souvisejici 
s pristupy do MS2014+ a nahledu na jednotlive podklady MV vlozenych v MS2014+. 
Ucastnici byli vyzvani, aby prostudovani prirucky provedli a potvrdili die instrukci 
v prirucce co nejdrive. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Monika Tchavdarova 
35) lnformovala, ze EK system MS2014+ prozatim nebude vyuzivat. Pozadala, 

aby vsechny podklady EK dostavala, jako doposud, emailem, nebo prima pres 
SFC2014, kterY je oficialnim systemem pro komunikaci mezi EK a clenskymi 
zememi. 

8. Zaver, ruzne 

Monika Tchavdarova 
36) lnformovala, ze EK se s MMR-NOK domluvila na tom, ze v ramci 

monitorovacich vyboru by clenove dostavali ctvrtletni zpravu 0 plneni 
predbeznych podminek k seznameni, jelikoz existuje podle narizeni povinnost 
plneni akcnich planu k predbeznym podminkam probrat behem MV. 

Jan Hauser 
K ad36) uvedl, ze zprava o predbeznych podminkach je k dispozici u 
registracniho pultu k pripadnemu nahlednuti. 

Monika Tchavdarova 
37) Pozadala RO, aby do budoucna zajistil zasilani relevantnich dokumentu pro 

MV co nejdrive a v poslednich moznych verzi, aby se vsichni zucastneni mohli 
seznamit s aktualnim znenim dokumentU v dostatecnem predstihu a mohli 
relevantne reagovat. 

Sarka Fojtikova 
38) Pozadala RO, aby do budoucna prijal takova opatreni, ktera umozni clenum 

MV vcas se seznamit se vsemi finalnimi podklady a dale aby bylo jasne, co 
clenove schvaluji. Timto vyjadrila souhlas s nazorem EK. 

Zaverem Jan Hauser podekoval ucastnikum za spolupraci a ucast na jednani. Dalsi 
monitorovaci vybor se bude konat pravdepodobne pocatkem prosince. 

Prilohy: 
c. 1 - program jednani 
c. 2- prezencni listina 
c. 3- usneseni c. 1 
c. 4- usneseni c. 2 
c. 5 - usnesen i c. 3 
c. 6 - usnesen i c. 4 

I 
! /{

/_, 

' 
/ (_ / 

/ / 

I " 
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MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
1. zasedání 
Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1, 110 00 
8. září 2015 
 
 
 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

09:30 Registrace 

10:00 Zahájení jednání, úvodní slova  

10:05  1. Představení organizací zastoupených v MV, představení programu MV 

10:20 2. Statut, etický kodex a jednací řád MV 

11:00 3. Informace o stavu přípravy, schvalování a zahájení realizace OP PPR 

11:30 Přestávka na kávu 

11:45 4. Proces schvalování projektů, kritéria výběru projektů 

12:30 5. Strategický realizační plán  

13:00 Oběd 

14:00 6. Představení Společné komunikační strategie a Ročního komunikačního 
plánu 

14:30 7. Administrace MV prostřednictvím MS2014+ 

14:45 8. Různé a závěr 
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MV OP PPR - 8.9.2015 
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14 Prokes Miroslav Dr. 

Haken Roman 
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Janata David lng. Hospodc:li'ska komora hi. m. Prahy - - /1 .19 Zajieek Jii'f lng. Unie skolskych asociacf CR - CZESHA A - z -
i:ert Richard Unie skolskYch asociacf CR- CZESHA - -

20 Aim Karel lng. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR - - ~/-, 

Pazour Michal lng. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR - N \~ ) • I 

Svobodova Lucie Mgr.lng. Mestske casti hi. m. Prahy (zastupce) - - / 
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Kolmanova Irena Mgr. Mestske casti hi. m. Prahy (zastupce) - N k.re 

21 
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22 Kriegischova Lenka lng. Manazer ITI A - ~~ 
i:abka Voitech lng. ManazeriTI - - L/ 
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Bodlakova Dagmar Be. Centrum socialnfch sluzeb Praha A - ~ 23 

Janousek Tomas Dis. Centrum socialnich sluzeb Praha - - / 

24 Mrazek Ales Mgr., Th.D. Asociaci vei'eine prospesnvch organizaci CR A - ~ 
SedivY Marek lng. Asociaci vei'ejne prospesnych organizaci CR - -
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/ I 
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27 Knop Petr Mgr. Komara zamestnavatelu zdravotne oostizenych- KZZP, spolek A - l/f'<tfi 'WYI 
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• 28 

Valenta Ladislav JUDr. Komora zamestnavatelu zdravotne postizenych- KZZP, spolek - - • Pechan Josef Ceskomoravska konfederace odborowch svazu A - ~ 



Hornych Jaroslav Dr. Ceskomoravska konfederace odborolfYch svazu - -
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U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 1 

ze dne 8. září 2015 

 

 

k Jednacímu řádu Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   s c h v a l u j e  
Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve 
znění uvedeném v podkladech  

 

I I .   u k l á d á  
1. členům Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• seznámit se a dodržovat Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR 

 
2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit zveřejnění Jednacího řádu Monitorovacího výboru Operačního 
programů Praha – pól růstu ČR 

 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 2 

ze dne 8. září 2015 

 

ke kritériím pro výběr projektů a procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR 

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   s c h v a l u j e  
kritéria pro výběr projektů a proces schvalování projektů Operačního programu Praha  

pól růstu ČR ve znění uvedená v přílohách tohoto usnesení: 

1) Proces schvalování projektů OP PPR 

2) Sada hodnoticích kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.1 – aktivity 3.1.1 a 3.1.2  

3) Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, specifický cíl 3.1 - aktivitu 3.1.3  

4) Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, specifický cíl 3.2 

5) Sada hodnotících kritérií pro PO 4, specifický cíl 4.1 

6) Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické 

cíle 4.2 a 4.3 

7) Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí ESF 

8) Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí ERDF 

 

 

 
 



I I .   u k l á d á  
1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit zapracování kritérií pro výběr projektů a procesu schvalování 
projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR do Operačního 
manuálu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 
2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit informování veřejnosti a potenciálních příjemců o kritériích pro výběr 
projektů a procesu schvalování projektů Operačního programů Praha – pól 
růstu ČR 

 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 3 

ze dne 8. září 2015 

 

 

ke Společné komunikační strategii a Ročnímu komunikačnímu plánu Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   s c h v a l u j e  
Roční komunikační plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení 

I I .  b e r e  n a  v ě d o m í  
Společnou komunikační strategii 

I I .   u k l á d á  
předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit zveřejnění Ročního komunikačního plánu Operačního programů 
Praha – pól růstu ČR 

• zajistit realizaci Ročního komunikačního plánu Operačního programů Praha 
– pól růstu ČR 
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 4 

ze dne 8. září 2015 

 

 

ke Strategickému realizačnímu plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Strategický realizační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění 
uvedená v příloze tohoto usnesení 

 

I I .   u k l á d á  
1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

• zajistit zveřejnění Strategického realizačního plánu Operačního programů 
Praha – pól růstu ČR 

 
 
 
 
 

 
 


	Zahájení jednání, úvodní slova 



