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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
skutečnost, že má hlavní město Praha i nadále vlastní operační 
program, je obrovským úspěchem a zároveň velkou šancí 
a výzvou. Pokud vše společně zvládneme, čerpané prostředky 
mohou významně přispět k  dalšímu efektivnímu rozvoji naší 
metropole a zvýšení kvality života Pražanů. Nyní stojíme před 
úkolem vše dobře připravit, aby čerpání probíhalo bez problémů 
a peníze směřovaly do projektů, které budou pro město skutečně 
přínosné.

Snahou vedení města je maximálně zefektivnit celý proces od podání 
žádostí až po faktické čerpání. S  tím souvisí rovněž podpora všem 
potenciálním žadatelům v  oblasti poskytování informací, abychom vytvořili optimální podmínky pro 
tvorbu co nejkvalitnějších projektů, které budou mít šanci na úspěch a současně přinesou pozitivní efekt 
Praze a Pražanům.

Pevně věřím, že nabízenou šanci nepromarníme, a až se za pár let ohlédneme, uvidíme takové výsledky 
naší společné práce, za které se nebudeme muset stydět, ale naopak na ně budeme hrdí. Peněz není 
nikdy dost, proto je třeba ty, které lze získat, investovat správně a smysluplně.

Přeji všem žadatelům mnoho štěstí,

Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města Prahy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
hlavní město Praha má nyní jedinečnou možnost posílit svou roli 
centra a hybatele ekonomických a společenských trendů v celé 
České republice. Jako jediný kraj získalo naše město vlastní 
operační program, který využije k dalšímu rozvoji metropole 
a k posílení své konkurenceschopnosti mezi regiony EU a celého 
světa. Operační program Praha - pól růstu ČR má čtyři hlavní 
prioritní osy, které nabízejí širokou možnost čerpání finančních 
prostředků na projekty v oblastech inovací, energetických úspor, 
zlepšení pražské dopravy, sociálního začleňování a vzdělávání.  

Věřím, že Vám tato publikace pomůže k  lepší orientaci v  Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR, a že zde naleznete konkrétní dotační možnosti pro své projekty. Naší 
snahou je připravit pro všechny žadatele co nejlepší servis při konzultacích přípravy a realizace projektů, 
a zajistit tak zcela transparentní a efektivní čerpání finančních prostředků. Je totiž možné, že se jedná 
o  poslední programové období v současné podobě, a unikátní možnost získat dotace v takovém 
formátu a objemu se nemusí opakovat. Naší výhodou, kterou využijeme ve Váš prospěch, jsou také 
velké zkušenosti z minulých programových období, kterými Praha úspěšně prošla. 

Přeji Vám mnoho dobrých nápadů a kvalitních projektů, 

Jan Hauser, ředitel Odboru evropských fondů hlavního města Prahy  
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Míra spolufinancování investičních projektů - podíl EU vždy 50 %Operační program Praha – pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu ČR (dále jen OP PPR) byl Evropskou komisí 
schválen 9. 6. 2015. Hlavní město Praha se tak stalo jediným krajem, který realizuje  
v období 2014 - 2020 vlastní operační program.

OP PPR nenahrazuje předchozí operační programy Operační program - Praha Adaptabilita 
a Operační program Praha - Konkurenceschopnost. Tento program představuje novou 
dotační možnost pro oblasti, které Praha potřebuje rozvíjet. Vzhledem k tomu, že cíle 
programového období 2007 – 2013 byly splněny, byly pro programové období 2014 - 
2020 stanoveny priority nové.

Výhodou jednoho programu je ucelený metodický systém, ve kterém by se žadatelé  
a příjemci měli lépe orientovat. Současně dojde k jednodušší implementaci programu.

Operační program Praha – pól růstu ČR má k dispozici alokaci z Evropské unie ve výši 
201 590 104 eura. Protože pro hlavní město Prahu, jako více rozvinutý region, stanovila 
Evropská komise podmínku 50% spolufinancování ze zdrojů EU, je třeba k této částce 
připočíst dalších 201 590 104 eura, které jsou hrazeny ze zdrojů národních. Do národních 
zdrojů patří zdroje veřejné (prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy nebo státního rozpočtu) 
a dále zdroje soukromé (prostředky, které do financování projektu vkládá příjemce podpory).

Míry spolufinancování ze strany žadatelů, hrazené ze soukromých zdrojů, vyplývají  
z materiálu „Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů  
v programovém období 2014 - 2020“, zpracovaného Ministerstvem financí ČR (dále  
jen „MF“). Tento materiál v některých případech stanovuje pevné míry spolufinancování,  
v některých případech však stanovuje jen maximální a minimální možné hranice. V těchto 
případech je tímto umožněno, aby si přesnou – konkrétní míru spolufinancování blíže 
stanovilo hl. m. Praha (dále jen „HMP“) jako řídicí orgán. Konkrétní návrhy řídicího orgánu 
operačního programu, vycházející z doporučení MF a závazné míry spolufinancování 
stanovené MF, jsou v níže uvedených tabulkách.

Obecně je nutné uvést, že míry spolufinancování jsou důležitým faktorem při rozhodování 
příjemců o podání žádosti o podporu a mají tedy podstatný vliv na celkovou absorpční 
kapacitu, čímž je míněna schopnost využít prostředky v dílčích oblastech / specifických 
cílech. S ohledem na tuto skutečnost lze míry spolufinancování z národních zdrojů 
upravovat v rámci vyhlašovaných výzev.

Typ příjemce dle programového dokumentu OP PPR
Národní zdroje 
veřejné (HMP)

Národní zdroje 
soukromé  
(spolufinancování příjemce)

Hlavní město Praha 40 % 10 %

Městské části hl. m. Prahy 30 % 20 %

Organizace 
zřízené a založené 
hl. m. Prahou a 
městskými částmi 
hl. m. Prahy (včetně 
právnických osob 
vykonávajících 
činnost škol a 
školských zařízení 
zapsaných ve 
školském rejstříku 
tj. MŠ, ZŠ, SŠ, 
ZUŠ, DDM apod.) 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy  
a městských částí hl. m. Prahy

40 % 10 %

ostatní organizace zřízené či založené 
hl. m. Prahou a městskými částmi hl. 
m. Prahy

35 % 15 %

Výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

40 % 10 %

Podnikatelské subjekty 0 % 50 %

Nestátní neziskové 
organizace

obecně
0 % 50 %

v případě veřejně prospěšných činností 
dle materiálu MF 45 % 5 %

v případě 4 konkrétních činností 
dle výše uvedeného materiálu MF

50 % 5 %

Profesní a zájmová sdružení 0 % 50 %

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 35 % 15 %

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, ROPID 40 % 10 %

Správa železniční dopravní cesty 50 % 0 %

Podnikatelské 
subjekty, u kterých 
se předpokládá 
veřejně prospěšný 
záměr

v případě veřejně prospěšných činností 
dle materiálu MF

45 % 5 %

v případě 4 konkrétních činností dle  
materiálu MF

50 % 0 %

Vzdělávací zařízení 
– dle typu

 právnické osoby vykonávající činnost 
škol (soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ 
zapsané ve školském rejstříku)

40 % 10 %

státní mateřské, základní, střední školy,  
vysoké školy 50 % 0 %

veřejné vysoké školy 40 % 10 %
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Prioritní osa Celkem na prioritní 
osu (EUR)

Celkem na prioritní 
osu (CZK)

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 124 985 864 3 437 111 260

2. Udržitelná mobilita a energetické úspory 120 954 062 3 326 236 705

3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 51 607 066 1 419 194 315

4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 89 506 008 2 461 415 220

5. Technická pomoc* 16 127 208 443 498 220

Celkem 403 180 208 11 087 455 720

Míra spolufinancování neinvestičních projektů - podíl EU vždy 50 %

Tabulka s přehledem alokací dle prioritních os  
– jedná se o způsobilé výdaje

Struktura OP PPR: Prioritní osy

Celková alokace Operačního programu Praha – pól růstu ČR je ve výši 201 590 104 eura. 
Po připočtení stejně vysokého příspěvku z národních zdrojů, činí celková alokace OP PPR 
přesně 403 180 208 eur, které byly rozděleny do pěti následujících prioritních os:

•	 Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

•	 Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

•	 Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

•	 Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

•	 Prioritní osa 5: Technická pomoc    

Zdroj: Odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy

*není určena pro žadatele

Pro přepočet použit kurz MHMP, CZK/EUR  27,5 (září 2015)

Zkratky:
MŠ  – mateřská škola
ZŠ  – základní škola
SŠ  – střední škola
ZUŠ  – základní umělecká škola
DDM  – dům dětí a mládeže
MF  – Ministerstvo financí ČR
EU  – Evropská unie
ROPID  – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
HMP  – Hlavní město Praha

Typ příjemce  
dle programového dokumentu OP PPR

Národní zdroje 
veřejné (HMP)

Národní zdroje 
soukromé 
(spolufinancování příjemce)

Hlavní město Praha 45 % 5 %

Městské části hl. m. Prahy 45 % 5 %

Organizace zřízené 
a založené hl. m. 
Prahou  
a městskými 
částmi hl. m. Prahy

příspěvkové organizace hl. m. Prahy  
a městských částí hl. m. Prahy

45 % 5 %

právnické osoby vykonávající činnost 
škol a školských zařízení zapsané ve 
školském rejstříku (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, 
DDM apod.)

50 % 0 %

ostatní organizace zřízené či založené 
hl. m.  Prahou a městskými částmi hl. 
m. Prahy

35 % 15 %

Podnikatelské 
subjekty,  
u kterých  
se předpokládá 
veřejně prospěšný 
záměr

v případě veřejně prospěšných činností 
dle materiálu MF

45 % 5 %

v případě 4 konkrétních činností dle 
materiálu MF

50 % 0 %

Nestátní neziskové 
organizace

obecně 0 % 50 %

v případě veřejně prospěšných činností 
dle materiálu MF

45 % 5 %

v případě 4 konkrétních činností dle 
materiálu MF

50 % 0 %

Vzdělávací zařízení 
– dle typu

právnické osoby vykonávající činnost 
škol a školských zařízení (např. 
soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ 
zapsané ve školském rejstříku)

50 % 0 %

státní mateřské, základní, střední školy 50 % 0 %

ostatní vzdělávací zařízení 45 % 5 %
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•	  

Struktura OP PPR: Specifické cíle

V operačním programu jsou definovány určité hlavní oblasti podpory, tzv. prioritní osy, pro které jsou 
stanoveny specifické cíle. Tato struktura představuje základní rámec a zaměření podporovaných 
aktivit operačního programu. Aktivity jsou konkrétně vymezeny v jednotlivých výzvách včetně dalších 
podmínek pro předkládání žádostí o podporu.

PRIORITNÍ OSA 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

•	 Specifický cíl 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální 
samosprávou

•	 Specifický cíl 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

PRIORITNÍ OSA 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

•	 Specifický cíl 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také 
s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení 
a inteligentních systémů řízení

•	 Specifický cíl 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

PRIORITNÍ OSA 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

•	 Specifický cíl 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby  
a prevenci

•	 Specifický cíl 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

•	 Specifický cíl 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

 PRIORITNÍ OSA 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

•	 Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního  
a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

•	 Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze  
v multikulturní společnosti

•	 Specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

 PRIORITNÍ OSA 5: Technická pomoc*

•	 Specifický cíl 5.1: Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu

•	 Specifický cíl 5.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu

Prioritní osa
Financování EU

Financování 
ČRinvestiční 

náklady
neinvestiční 

náklady

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 62 492 932 0 62 492 932

Specifický cíl 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce 
stimulovaná regionální samosprávou

31 246 466 0 31 246 466

Specifický cíl 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně 
intenzivních firem

31 246 466 0 31 246 466

2. Udržitelná mobilita a energetické úspory 60 477 031 0 60 477 031

Specifický cíl 2.1: Energetické úspory v městských 
objektech dosažené také s využitím vhodných 
obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních 
zařízení a inteligentních systémů řízení

36 286 219 0 36 286 219

Specifický cíl 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské 
veřejné dopravy

24 190 812 0 24 190 812

3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 12 498 586 13 304 947 25 803 533

Specifický cíl 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro 
integraci, komunitní služby a prevenci

11 289 046 0 11 289 046

Specifický cíl 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální 
podnikání

1 209 540 0 1 209 540

Specifický cíl 3.3: Posílené aktivity pro integraci, 
komunitní služby a prevenci

0 13 304 947 13 304 947

4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 18 143 110 26 609 894 44 753 004

Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění 
předškolního, základního a středního vzdělávání a 
zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

18 143 110 0   18 143 110

Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání 
prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 
společnosti

0 23 586 042 23 586 042

Specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti 0 3 023 852 3 023 852

5. Technická pomoc* 0 8 063 604 8 063 604

Specifický cíl 5.1: Zajištění kvalitního a efektivního řízení 
programu

0 6 652 473 6 652 473

Specifický cíl 5.2: Zajištění informovanosti, publicity a 
absorpční kapacity programu

0 1 411 131 1 411 131

Celkem 153 611 659 47 978 445 201 590 104

Tabulka s přehledem alokací dle specifických cílů (v EUR)

Zdroj: Odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy

*není určena pro žadatele

alokace vyjádřena procentním poměrem (50 %) pro SC 1.1, 1.2 - z programového dokumentu kap. 2.1.4 - kategorie zásahů, tabulka č. 17 
dimenze 1: oblast zásahu; tabulka č. 18 dimenze 2: forma financování

Zkratky: EU - Evropská unie, ČR – Česká republika, SC - Specifický cíl

*Prioritní osa 5 Technická pomoc není určena pro žadatele. Jejím prostřednictvím je zajišťováno administrativní fungování a 
propagace programu.
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Podmínky pro čerpání finančních prostředků z Prioritní osy 1

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Prioritní osa 1 je zaměřena na aktivity vedoucí k vyšší míře mezisektorové spolupráce 
stimulované regionální samosprávou a umožnění snazšího vzniku a rozvoje znalostně 
intenzivních firem. 

A. Specifický cíl 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální 
samosprávou

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí 
ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe  
(„proof-of-concept“)

- cílem je zvýšení transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými 
organizacemi a aplikační sférou (realizace výsledků výzkumu a vývoje  
je proveditelná a zároveň uplatnitelná na trhu)

- činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem  
trhu a zájmu aplikační sféry

- činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku / prototypu, nalezení 
strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové  
spin-off firmy

•	 Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační poptávky 
veřejného sektoru (PPI)

- fázované zadávání zakázek na služby v  oblasti výzkumu a vývoje,  
které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek 

- několik podniků v  konkurenčním prostředí vyvíjí nová řešení,  
odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu

•	 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou

- posílení mezisektorové spolupráce firem a výzkumných organizací  
(např. inovační vouchery)

- „pokračovací“ vouchery na rozvoj již navázaného kontaktu

- vouchery na zapojení do mezinárodní spolupráce

- cílem je podpořit výdaje firem na externí výzkum a vývoj ve vládním  
a vysokoškolském sektoru

Hlavní cílové skupiny

•	 Organizace pro výzkum a šíření znalostí

•	 Podnikatelské subjekty

•	 Městská samospráva

Typy žadatelů/příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

•	 Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

•	 Podnikatelské subjekty

•	 Nestátní neziskové organizace

•	 Profesní a zájmová sdružení

B. Specifický cíl 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně 
inkubátorů

- rozšiřování a zkvalitňování prostorových kapacit, specifického zařízení  
a vybavení

- rozvoj lidských zdrojů, vědeckotechnických parků, při poskytování 
specializovaných služeb pro firmy, např. v oblasti strategického řízení 
a managementu inovací, poradenství v oblasti zvyšování poptávky, ochrany 
a využití práv duševního vlastnictví, navazování a rozvíjení výzkumné  
spolupráce, komercializace výsledků výzkumu, přístupu ke kapitálu apod.

- cílem je zlepšení prostředí pro nově vznikající a mladé podniky  
s exportním potenciálem v začátcích jejich činnosti

•	 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)

- podpora úsilí spojeného s  rozvojem podnikání a inovacemi produktu /  
služby nabídkou specializovaných služeb (specializované vouchery)

- cílem jsou především podniky s exportním potenciálem nebo již exportující 
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•	 Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu

- simulace soukromých výdajů v  sektoru inovačních firem pomocí  
kapitálového finančního nástroje (nedotační podpory)

- vznik fondu, jenž bude možné opakovaně využívat na nedotační  
podporu výzkumu, vývoje a inovací ve firmách s  exportním potenciálem  
nebo již exportujících

Hlavní cílové skupiny

•	 Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

•	 Podnikatelské subjekty

•	 Městská samospráva

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi

•	 Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

•	 Podnikatelské subjekty

•	 Nestátní neziskové organizace

•	 Profesní a zájmová sdružení

Podmínky pro čerpání finančních prostředků z Prioritní osy 2

Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

Prioritní osa 2 je určena mj. projektům, které budou směřovat k energetickým úsporám 
v městských objektech s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky 
efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. Dále bude podporovat projekty výstavby 
záchytných parkovišť a projekty realizace městské veřejné dopravy, či např. úpravy přístupů 
k zastávkám na bezbariérové. 

A. Specifický cíl 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také 
s  využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních 
zařízení a inteligentních systémů řízení

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění 
provozu městské veřejné dopravy

- zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel 
(využití superkapacitorů)

- výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné   
(např. hliníkové kolejnice)

-  renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské 
veřejné dopravy

•	 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění 
provozu městské silniční dopravy

- snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených 
dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy 
apod.)

- úsporné osvětlení parkovišť P+R

- úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) 
a přechodů pro chodce

- snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení
•	 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov 

na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním 
energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní 
centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov

- příprava konceptu inteligentní budovy - vstupní analýza potřeb uživatelů 
budovy, projektová dokumentace 



14 15

- zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.)

- využití izolační zeleně

- využití „zelených střech“

- výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří)

- instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další 
modernizace systémů HVAC (heating, ventilation and air conditioning)

- instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné 
zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně-termické 
kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích 
objektů)

- integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT 
řešení 

- instalace systémů aktivního stínění budov

- instalace systémů využití šedé a dešťové vody

- instalace bezpečnostních systémů

- instalace energeticky efektivního systému osvětlení

- stavební úpravy prostoru (space management)

- opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov 
(smart materiály)

Hlavní cílové skupiny

•	 Vlastníci a uživatelé objektů, ve kterých budou realizována energeticky úsporná 
opatření

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou

•	 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

•	 Technická správa komunikací HMP

•	 Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

B. Specifický cíl 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní 
dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride)

-  vybavení areálu nebo objektu parkoviště
- příjezdy z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti
- bezbariérové pěší přístupy od realizovaného parkoviště P+R k návazné 

drážní dopravě
- osvětlení a značení parkoviště v odpovídajícím rozsahu

•	 Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

- realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu
- realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy 

světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci 
autobusů (s využitím systému aktivní detekce)

- doplňkově opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na 
zastávkách tramvají a autobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, 
časové ostrůvky, zvýšení nástupních hran apod.)

- úpravy pro zajištění chybějícího bezbariérového přístupu k řešeným 
zastávkám a také úpravy bezbariérového přístupu a řešených zastávek 
k usnadnění jejich používání osobami se specifickým tělesným postižením, 
zejména se zrakovým postižením

- úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu 
průjezdu tramvají nebo autobusů

- doplňkově instalace zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské 
veřejné dopravy nasazovaných do provozu na řešených úsecích

Hlavní cílové skupiny

•	 Obyvatelé a návštěvníci města 

Typy žadatelů/příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

•	 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

•	 Technická správa komunikací HMP

•	 Správa železniční dopravní cesty

•	 ROPID / právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování 
a  organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dle zák. 
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících)
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Podmínky pro čerpání finančních prostředků z Prioritní osy 3

Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

A. Specifický cíl 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní 
služby a prevenci

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím 
a nacházející se v krizi

- investiční podpora zřizování nových a rozšiřování stávajících prostor sociálních 
služeb pro osoby bez domova i pro osoby ohrožené bezdomovectvím 
a  ocitající se v krizi (např. bezprahová a nízkoprahová centra a azylové 
domy, domy na půl cesty a denní centra v kombinaci s hygienickými centry - 
prádelny, umývárny, toalety - apod.) za účelem navýšení kapacit jednotlivých 
služeb

- investice do zařízení a vybavení jednotlivých sociálních služeb pro osoby 
bez domova i pro osoby ohrožené bezdomovectvím a ocitající se v krizi 
(např. bezprahová a nízkoprahová centra a azylové domy, domy na půl cesty 
a   denní centra v kombinaci s hygienickými centry - prádelny, umývárny, 
toalety - apod.) za účelem zvýšení jejich efektivity a kvality

•	 Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících 
zázemí pro sociálně aktivizační aktivity

- investiční podpora zřizování nových a rozšiřování stávajících center 
a  prostor komunitního života (kulturně komunitní centra, místní instituce 
i  neinstitucionalizované projekty aktivizující život místních i nadmístních 
komunit a zaměřených na lokální projekty sociální integrace skrze komunitní 
aktivity) -  investice do budov (rekonstrukce, přestavba, úprava, rozšíření 
objektů), zařízení a vybavení

- investiční podpora vzniku nových či rozšiřování stávajících inovativních 
projektů komunitního života a integrace (kulturně komunitní centra a prostory 
místního komunitního života a sociální integrace různé velikosti a  šíře 
záběru) - investice do budov (rekonstrukce, přestavba, úprava, rozšíření  
objektů), zařízení a vybavení podporující projekty místních aktérů  
(kluby, spolky apod.) v oblasti komunitního života a lokální integrace

- podpora stávajících institucí místního života (knihovny, školy, kulturní domy, 
domy dětí a mládeže apod.) při rozšiřování záběru aktivit na projekty 
aktivizace místních komunit a posilování místní sociální soudržnosti (včetně 
spolupráce jednotlivých subjektů) – investice do budov (rekonstrukce, 
přestavba, úprava, rozšíření objektů), zařízení a vybavení přímo a výhradně 

pro účely kulturně komunitních, aktivizačních a integračních aktivit a projektů 
(samostatně provozovaných či ve spolupráci s ostatními lokálními aktéry, 
organizacemi apod.)

•	 Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje 
proti bezdomovectví (včetně chráněného, tréninkového a následného bydlení) 

Hlavní cílové skupiny

•	 Senioři

•	 Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, 
kombinovaným) 

•	 Rodiny (a děti a mládež) v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodin s jedním 
rodičem samoživitelem / samoživitelkou)

•	 Příslušníci menšin

•	 Bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím 

Typy žadatelů/příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi HMP

•	 Nestátní neziskové organizace 

B. Specifický cíl 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání 

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů poskytujících pracovní příležitosti 
pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně 
chráněných dílen)

- investiční podpora vzniku a rozšíření sociálních podniků a jejich činnosti, a to 
včetně rozšíření na více cílových skupin či na větší počet uživatelů (zakládání 
nových, ale i rozšiřování existujících sociálních podniků, obnova a pořízení 
vybavení a zařízení, propojování sociálního podnikání s různými formami 
sociálních služeb jako např. chráněné a azylové bydlení a různými formami 
komunitních intervencí (zejm. v rámci kulturně komunitních center a prostor 
komunitního života a sociální integrace)

- investiční podpora zakládání nových a rozšiřování stávajících chráněných 
dílen a zařízení chráněného zaměstnávání (včetně investic do vybavení, 
zařízení apod.).

 



18 19

Hlavní cílové skupiny

•	 Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, 
kombinovaným)

•	 Osoby v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodiče samoživitelé / samoživitelky) 
a  osoby v krizi (včetně obětí trestné činnosti), ohrožené závislostmi, vracející 
se z institucionální péče apod.

•	 Příslušníci menšin

•	 Bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím 

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

•	 Nestátní neziskové organizace

•	 Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr) 

C. Specifický cíl 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Podpora vzniku a činnosti kulturněkomunitních center a prostor komunitního života 
a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, 
ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti

- podpora činností a jednotlivých projektů a podpora aktivit v rámci kulturně 
komunitních center a center komunitního života a jejich propojování, 
a to včetně: sociálních, kulturních, environmentálních a pohybových aktivit 
sociálně aktivizujících jednotlivé skupiny obyvatel, propojujících je navzájem 
(a založených na principu „zdola“) a přispívajících k rozvoji místního 
společenství a jeho života

- podpora nízkoprahových a bezprahových prostor pro jednotlivé skupiny 
obyvatel i jejich setkávání

- podpora sociálního podnikání v rámci projektů kulturně komunitních center 
a projektů aktivizace místních komunit

- podpora projektů propojujících existující veřejné kulturní, sportovní, vzdělávací 
instituce a centra služeb s novými inovativními projekty a aktivitami místních 
komunit (kulturně komunitních center), které rozšíří portfolio aktivit dané 
organizace o další cílové skupiny a komunitně aktivizační, sociální a kulturní 
činnosti

- podpora propojování sociálních služeb s kulturně komunitními projekty  
a sociálně orientovanými intervencemi přesahujícími rámec sociálních služeb

- podpora projektů a aktivit posilujících místní občanskou angažovanost, 
aktivitu a život místního společenství, včetně center setkávání, předávání 
zkušeností mezi jednotlivými skupinami obyvatel, posilujících soužití v 
daném sousedství, sdílení, iniciujících a praktikujících dobrovolné komunitně 
a lokálně orientované aktivity a činnosti apod.

 
Hlavní cílové skupiny

Cílové skupiny zahrnují obyvatele místních komunit s důrazem kladeným na osoby sociálně 
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a ocitající se v krizi.

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi HMP

•	 Nestátní neziskové organizace

•	 Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)
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Podmínky pro čerpání finančních prostředků z Prioritní osy 4

Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

A. Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního 
a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování 
péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol

•	 Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně 
dětí do 3 let)

•	 Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských a základních škol za 
cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

•	 Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzivní výuku v 
mateřských, základních i středních školách za účelem rovnoměrného rozvoje 
vzdělávacích zařízení v Praze

- přizpůsobení škol potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
včetně sociokulturně znevýhodněných žáků a dále školám s prokazatelným 
nedostatkem potřebné infrastruktury, jež bude doloženo na základě místních 
akčních plánů

- pořízení specifických výukových a kompenzačních pomůcek pro práci 
s dětmi a další potřebná infrastruktura pro zkvalitnění zázemí škol pro práci 
s dětmi včetně doplnění vhodného vybavení pro práci s dvouletými dětmi 
a doplňkových úprav prostor pro zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných i přenositelných klíčových 
kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických 
a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s  digitálními 
technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce

•	 Podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu 
neformálního vzdělávání realizovaného na školách

- infrastruktura v oblasti modernizace a úprav vybavení tělocvičen a dalších 
vnitřních či venkovních prostor využívaných pro aktivity v oblasti tělesné 
výchovy  a sportu, včetně úpravy hřišť a nákupu sportovních pomůcek 
a  dalšího vybavení nezbytných pro uzpůsobení podmínek a vzdělávací 
nabídky pro začleňování žáků speciálními vzdělávacími potřebami, včetně 
žáků se sociokulturním znevýhodněním

Hlavní cílové skupiny

•	 Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami

•	 Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků

•	 Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení

•	 Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

 
Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části hl. m. Prahy

•	 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

•	 Vzdělávací zařízení

•	 Nestátní neziskové organizace

•	 Podnikatelské subjekty

B. Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 
multikulturní společnosti

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní 
výchovy na školách

- rozvoj a realizace vzdělávacích programů škol zaměřených na zkvalitnění 
podmínek pro vzdělávání s důrazem na zohledňování potřeb pro začleňování 
sociokulturně znevýhodněných žáků a v prostředí multikulturní třídy, jako 
např. rozšiřování hodin výuky osobnostní a sociální výchovy, vytváření plánů 
multikulturní výchovy a jejich zavádění do výuky na školách apod.

- rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému 
rozvoji a rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků

- zavádění moderních metod výuky s důrazem na oblast projektového 
a  kreativního vzdělávání, mezipředmětové spolupráce, celoškolských 
projektů s cílem posilování kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti 
řešení problémů apod.
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•	 Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení 
(předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními 
a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do 
vzdělávacího procesu

- podpora rozvoje a realizace vzdělávacích programů zaměřených na oblast 
podpory integrace menšin, multikulturní výchovy dětí a žáků se zapojením 
relevantních partnerů za účelem posilování sociální soudržnosti, chápání 
a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí

- podpora volnočasových aktivit v rámci neformálního vzdělávání např. 
formou kulturních a sportovních aktivit, hudebních, divadelních představení, 
sportovních události, festivalů, besed, soutěží apod. s akcentem 
na interkulturní dialog, porozumění a toleranci odlišných kultur

- podpora zájmového a neformálního vzdělávání jako formy začleňování dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem včetně romských žáků

- rozvíjení partnerství a spolupráce vzdělávacích zařízení s relevantními 
partnery z oblasti neziskových organizací, místních iniciativ a veřejné správy 
za účelem realizace a hodnocení výše uvedených vzdělávacích programů

•	 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací 
působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku

- podpora rozvoje a realizace programů dalšího vzdělávání zaměřených 
na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce 
s heterogenní třídou, zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích 
programů škol, práce se žáky s odlišným mateřským jazykem apod.

- rozvíjení kompetencí pedagogů v oblasti moderních metod výuky za účelem 
využití a ověření nových způsobů výuky multikulturní výchovy na školách

- rozvoj kompetencí pedagogů specificky navázaných na potřeby 
vzdělávání v multikulturním prostředí města a zohledňování integrace osob 
s  odlišnýmsociokulturním kontextem

- podpora programů zaměřených na sdílení dobré praxe, podpora vzájemného 
učení v rámci spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů působících 
v oblasti výchovy a vzdělávání

Hlavní cílové skupiny

•	 Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

•	 Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků

•	 Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení

•	 Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

 

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části HMP

•	 Organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi HMP

•	 Vzdělávací zařízení

•	 Nestátní neziskové organizace

C. Specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Typy a příklady podporovaných aktivit

•	 Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi 
a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

- podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě 
služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších 
typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, 
případně pro starší děti dle aktuální demografické situace

- vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob 
poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti

 
Hlavní cílové skupiny

•	 Rodiče dětí do 6 let

•	 Děti do 6 let

•	 Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti do 6 let

Typy žadatelů / příjemců

•	 Hlavní město Praha

•	 Městské části HMP

•	 Organizace zřízené a založené HMP a městskými částmi HMP
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Příprava a postup při podání žádosti

Postup od prvního nápadu k získání podpory z OP PPR a následné realizaci 
vlastního projektu je možné zjednodušit do následujících základních kroků.

Realizace projektu:

Financování projektu - Projekt může být financován v režimu ex-ante nebo  
ex-post. V rámci prioritní osy 1 OP PPR bude využíván režim ex-post s výjimkou 
aktivity 1.2.3 prioritní osy 1.     

Ex-post režim je využíván u projektů v rámci prioritní osy 2 a ex-ante režim je vyhrazen 
pro projekty v rámci prioritní osy 3 a 4, eventuálně v rámci aktivity 1.1.3 prioritní osy 1. 

•	 Ex-ante režim: Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje 
z úrovně příjemce, za podmínky odpovídajícího průběžnému prokazování nákladů 
projektu.

•	 Ex-post režim: Prostředky v režimu ex-post jsou poskytovány teprve poté, co 
příjemce výdaj uhradil, prokázal a výdaj byl z úrovně ŘO schválen.

Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (zejména zaplacenými 
fakturami a výpisy z účtu). Více informací o financování lze nalézt v kapitole 12.8 
(Finanční toky) Pravidel pro žadatele a příjemce.

Zprávy o realizaci projektu - O průběhu realizace je nutné poskytovatele podpory 
(tj. hlavní město Prahu) pravidelně informovat formou tzv. Zprávy o realizaci projektu. 

Výběr dodavatelů - Při nákupu zboží či služeb od externích dodavatelů pro potřeby 
projektu musí příjemce postupovat podle pravidel OP PPR, případně podle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
předpokládaného objemu zakázky to znamená oslovovat určitý počet potenciálních 
dodavatelů, transparentně hodnotit jejich nabídky apod.

Průběžné kontroly - Od okamžiku předložení projektové žádosti může být 
u  žadatele provedena kontrola. Povinností žadatele je tuto kontrolu umožnit.

Riziko vracení peněz - Příjemce je povinen dodržovat všechna ustanovení 
a smlouvy o financování a relevantní legislativy, která se vztahuje na realizaci projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů. V případě jejího závažného porušení 
může dojít ke krácení již schválené dotace a v krajním případě může být realizace 
projektu ze strany hlavního města Prahy ukončena, příjemce je v takovém případě 
povinen podporu (případně její část) vrátit.

Základní pravidla úspěšnosti projektu 

Aby měl projekt šanci na získání podpory, je třeba dodržet několik základních pravidel:

•	 Projekt musí být zaměřený na region hlavního města Prahy (tj. fyzická realizace 
projektu pouze na území hlavního města Prahy).

•	 Cíle a aktivity projektu musí být v souladu s podporovanými aktivitami vymezenými 
ve výzvě k předkládání projektových žádostí. 

•	 Předkladatel žádostí musí patřit mezi oprávněné žadatele dle výzvy.

•	 Pokud je to ve výzvě stanoveno, musí žadatel zajistit spolufinancování projektu. 

- procento míry spolufinancování je uvedeno v této brožuře, v kapitole 
Operační program Praha - pól růstu ČR na straně 4 a dále je stanoveno 
vždy přímo v textu příslušné výzvy, zveřejněné na webových stránkách www.
prahafondy.eu.

•	 K žádosti je nutno přiložit nezbytná povolení či stanoviska, např. územní rozhodnutí, 
stavební povolení, stanovisko o posuzování vlivu na životní prostředí aj. Vždy je 
konkrétní seznam příloh uveden v textu výzvy.

•	 Konzultace projektové žádosti a případné realizace projektu s  pracovníky ŘO. 
Konzultacemi s  projektovým a finančním manažerem se dá zabránit mnoha 
pochybením.

Další předpoklady, které zvýší šance projektu na úspěch:

•	 Je důležité důkladně promyslet a doložit potřebnost projektu.

•	 Vyplatí se začít s přípravou projektové žádosti s dostatečným předstihem 
a promyslet dobře všechny etapy realizace projektu.

•	 Sestavit kvalitní projektový tým pro přípravu žádostí.

•	 Sledovat podmínky pro poskytnutí podpory.

- Podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají zejména z textu příslušné výzvy 
a   jejích příloh. Žadatel musí vždy dodržovat všechny podmínky, které 
vyplývají z  textu výzvy a aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce, 
případně Smlouvy o financování/Podmínek realizace.
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Důležité kontakty a odkazy

Kam směřovat dotazy:

•	 Řídicí orgán OP PPR: 
Hlavní město Praha 
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor evropských fondů 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 
Webové stránky: www.prahafondy.eu 
Email: fon@praha.eu 
Datová schránka: 48ia97h 
Telefon: +420 236 00 2552

•	 Euroskop.cz - informační portál o EU, 
http://www.euroskop.cz/

 Eurocentra: Eurocentrum Praha, Evropský  
 dům, Jungmannova 24, 110 00, Praha 1 
 Otevírací doba:  Po - Čt  10:00 - 18:00,  
 Pá  10:00 - 17:00 
 E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz 
 Telefon: (+420) 222 517 526

 Eurofon - bezplatná telefonická informační  
 linka o EU telefon: 800 200 200

•	 Europe Direct – celoevropská 
informační síť,  
http://www.europe-direct.cz/ 
E-mail: ed@europedirect.cz 
Telefon: 00 800 67 89 10 11  
odkudkoli v EU v jakémkoli úředním 
jazyce EU 
úřední hodiny: 9:00 – 18:30 (po-pá) 
Regionální informační střediska 
Evropská dokumentační střediska 
Online kontaktní služba 
Evropský dům Praha  
(Jungmannova 24, Praha 1)

Další projektové příležitosti

Pokud jste pro svůj projekt nenalezli v rámci oblastí podpory OP PPR možnost uplatnění, lze se 
zaměřit na oblasti podpor dalších operačních programů. Zde uvádíme pouze ty oblasti podpor, které 
podporují projekty realizovatelné na území hlavního města Prahy. 

1) Operační program Zaměstnanost (OPZ): 
- řídicím orgánem je MPSV, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí
- odkaz na OPZ: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

•	 PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
•	 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
•	 PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
•	 PO 4 Efektivní veřejná správa

2) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):
- řídicím orgánem je MŠMT, tj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

•	 PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
•	 PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
•	 PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

3) Operační program Životní prostředí (OPŽP):
- řídicím orgánem je MŽP, tj. Ministerstvo životního prostředí
- odkaz na OPŽP: http://www.opzp.cz/

•	 PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
•	 PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
•	 PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
•	 PO 5 Energetické úspory

4) Integrovaný regionální operační program (IROP):
- řídicím orgánem je MMR, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj
- odkaz na IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

•	 PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

5) Operační program Doprava (OPD):
- řídicím orgánem je MD, tj. Ministerstvo dopravy
- odkaz na OPD: http://web.opd.cz/

•	 PO 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
•	 PO 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Důležité odkazy:

•	 Pořádání seminářů, workshopů 
Pozvánky na semináře jsou 
zveřejňovány zde: http://www.
prahafondy.eu/cz/opppr/seminare.html

•	 Výklad sporných, nejasných bodů 
viz ŘO OP PPR - Odbor evropských 
fondů MHMP

•	 Vysvětlivky zkratek a složitých 
termínů 
Slovník pojmů je elektronicky zde: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu  
 
Definice používaných pojmů a zkratek 
je uvedena v kapitole číslo 3 Pravidel 
pro žadatele a příjemce OP PPR 

•	 Často kladené otázky: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
FAQ

•	 Důležité dokumenty: 
 
Operační program Praha - pól růstu 
ČR 
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/
dokumenty/1146_operacni-program-
praha--pol-rustu-cr.html 
 
Pravidla pro žadatele a příjemce 
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/
dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-
a-prijemce-op-ppr.html 
 
Právní akty OP PPR 
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/
dokumenty/1340_pravni-akty-op-ppr.
html 
 
Výzvy http://www.prahafondy.eu/cz/
opppr/vyzvy.html

•	 Další zajímavé odkazy: 
http://www.prahafondy.eu/cz/odkazy.html 
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