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ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/1 

ze dne  14.9.2017 

ke schválení projektů v rámci 9. Výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektu pro 9. výzvu k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
299.984.540,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální výši 
podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 19.9.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5538  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/1 ze dne 14. 9. 2017  
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 9. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 9. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 
(v Kč) 

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 Pražský voucher na inovační projekty Hlavní město Praha  299 996 190,00     

 
2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 9. výzvy OP PPR 
3) Projekty stažené žadatelem:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 9. výzvy OP PPR. 
4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů): 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet bodů Požadovaná    
podpora (v Kč) 

1. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 Pražský voucher na inovační projekty Hlavní město Praha 90,5 299 996 190,00 

 
5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  
 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 9. výzvy OP PPR. 
 

6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  
 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 9. výzvy OP PPR. 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/1 ze dne 14. 9. 2017 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: PO1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Číslo výzvy: 9 

Žadatel: Hlavní město Praha 

Právní forma žadatele: Kraj 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Adriana KRNÁČOVÁ, M.A., MBA 

Registrační číslo:  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 

Název projektu: Pražský voucher na inovační projekty 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 299 996 190,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu Pražský voucher na inovační projekty je podpořit mezisektorovou spolupráci 
výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Realizace projektu umožní zvýšit počet 
interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Specifickými cíli projektu je a) podporovat první 
spolupráci konkrétních dvou partnerů; b) podporovat navazující spolupráci již dříve spolupracujících 
partnerů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vyhlášení výzev programu Pražský voucher na inovační 
projekty, prostřednictvím kterého bude žadatel poskytovat voucherovou podporu MSP na nákup služeb 
od výzkumných organizací. 

Problémem, který projekt řeší je nedostatečný růst inovačního potenciálu malých a středních podniků, 
vzdalování se VaV aktivit výzkumných organizací od potřeb aplikační sféry a nedostatečné využívání 
výzkumných kapacit, kterými disponují VaV organizace. 

Stejně jako v jiných krajích ČR i v Praze jen velmi málo podniků vyvíjí své inovace společně s vysokými 
školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi. Důsledkem nízké míry spolupráce sektorů a tím 
pádem i vzájemné neinformovanosti a nepochopení cílů je nedostatečné využití potenciálu, který 
vyplývá z koncentrace špičkových výzkumných organizací v Praze. 

Z výsledků analýz ČSÚ vyplývá, že u malých podniků dochází k výraznému poklesu inovačního úsilí, 
ve srovnání s lety 2006 - 2008 inovovalo v letech 2010 - 2012 o 17 % méně malých podniků (blíže viz 
kapitola 3 Studie proveditelnosti). 

Dle Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 
2015 (Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace) disproporce v distribuci jednotlivých finančních zdrojů 
mezi sektory v ČR, kdy finanční toky veřejných prostředků směrem k podnikům výrazně převyšují 
prostředky směřující od podniků k výzkumným organizacím veřejného charakteru (vysokým školám, 
ústavům Akademie věd ČR), značí špatně fungující spolupráci podniků s veřejným sektorem. 

V důsledku realizace projektu očekáváme pozitivní změnu v pohledu malých a středních podniků a 
výzkumných organizací na vzájemnou spolupráci a zvýšení její četnosti i intenzity nejen aktivitami 
projektu, ale i po ukončení realizace projektu. Přínosy realizace projektu pro Hl. m. Praha: 

- Zvýšení počtu interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a vývoj. 
- Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na území hlavního města Prahy 
- Veřejné výdaje, které generují formou povinného spolufinancování soukromé prostředky plynoucí 

do VaV organizací 
- Vytvoření nástroje pro podporu spolupráce mezi výzkumnou sférou a podniky s možností jeho 

využívání i po ukončení realizace projektu 
- Vytvoření programu na podporu spolupráce MSP s výzkumnými organizacemi pro cílové skupiny, 

které ve stávající nabídce programů nemohou na podobný typ projektů žádat. 
 
Očekávané přínosy projektu pro MSP: 

- Rozšíření know-how podniku 
- Rozšíření nabídky podniků - zavedení výrobků nových pro podnik, zavedení výrobků nových pro trh 
- Získání nových odběratelů 
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- Zvýšení obratu a přístup k novým distribučním kanálům 
- Zefektivnění výroby a zvýšení ziskovosti podniku 
- Zefektivnění vnitropodnikového řízení 
 

Očekávané přínosy pro výzkumné organizace: 
- Nárůst soukromých prostředků plynoucích do veřejných i soukromých výzkumných organizací 
- Rozvoj spolupráce se soukromým sektorem 
- Ověření oblastí, u kterých je u MSP zájem o komercionalizaci výsledků VaV 

Cílové skupiny:  
Podnikatelské subjekty 
Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. 
Prahy, které jsou oprávněny k podnikání v souladu s právními předpisy ČR. Provozovna firmy musí být 
zapsána v živnostenském rejstříku dle zákona 455/1991 Sb., živnostenský zákon.  
Nejčastější překážky bránící podnikům v Praze inovovat (dle průzkumu ČSÚ v letech 2012 - 2014) 

- Nedostatek vlastních finančních zdrojů 
- Nedostupnost finančních zdrojů mimo podnik 
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků uvnitř podniku 
- Obtíže při získávání veřejné podpory 
- Nenalezení vhodných partnerů při spolupráci 
- Nejistá nebo slabá poptávka po inovacích na trhu 
- Příliš silná soutěž na trhu  

 
Očekávané přínosy projektu pro MSP: 

- Rozšíření know-how podniku 
- Rozšíření nabídky podniků 
- Získání nových odběratelů 
- Zvýšení obratu 
- Přístup k novým distribučním kanálům 
- Zefektivnění výroby 
- Zvýšení ziskovosti podniku 
- Zefektivnění vnitropodnikového řízení 
 

Výzkumné organizace 
Cílovou skupinou projektu, která bude podpořena prostřednictvím nákupu jejích služeb malým 
a středními podniky, jsou poskytovatelé znalostí, kteří jsou v projektu definováni. Poskytovatelem 
znalostí jsou pro účely tohoto programu Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice 
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací) - schválené Radou pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace (RVVI) na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací 
k datu vyhlášení dílčí výzvy. Seznam těchto institucí je na webu RVVI - které doloží čestné prohlášení, 
že splňují definici Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce viz výše, a doloží osvědčení 
o akreditaci a seznam akreditovaných oblastí. 
Poskytovatelé znalostí musí dále splňovat následující podmínku sídla na území ČR.   
Cílová skupina poskytovatelů znalostí není omezena pouze na veřejné výzkumné organizace, ale 
budou jí i soukromé výzkumné organizace splňující podmínky uvedené výše.  Mezisektorovou 
spolupráci zde chápeme jako spolupráci mezi výzkumnou (soukromou i veřejnou) sférou a aplikační 
sférou vymezenou malými a středními podniky. 
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu byly vypořádány v rámci probíhající administrativní kontroly, popř. v rámci 
veřejnosprávní kontroly. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 299  984 540 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 90,5 
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Důvodová zpráva k tisku Z-5538 
 
Dne 3. května 2016 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1021 schválila vyhlášení deváté 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.1 Vyšší míra 
mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou prioritní osy 1 „Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
(OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 4. května 2016 a její alokace činila 300 mil. Kč.  
 
Žádosti o podporu byly v rámci výzvy přijímány v období od 6. června 2016 do 31. května 
2017. Celkem bylo přijata 1 žádost o podporu s celkovými požadavky ve výši 299,9 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 31. 5. 2017 1 

Alokace pro 9. výzvu (v mil. Kč) 300  
Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 299,9  
Typ výzvy průběžná 

 
Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování 
podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, 
které dále vyplývají z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy 
usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. 
 
Do 2. června 2017 probíhala jako jeden společný krok kontrola přijatelnosti a kontrola 
formálních náležitostí žádosti o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů 
odboru FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. 
Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekt uvedený v žádosti o podporu byl v 
souladu s podmínkami výzvy a případně rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádosti úplné a 
pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda žádost o podporu 
splňovala nezbytné administrativní požadavky (např. předložení oprávněnou osobou) a 
základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. doložení všech příloh). V této 
fázi hodnocení nebyla žádost vyřazena. 
 
Další fází hodnocení je věcné hodnocení, které bylo finálně dokončeno 29. června 2017. Toto 
hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou odborníci 
s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni 
v metodice hodnocení projektů a zavázali se přistupovat k hodnocení žádostí nestranně 
a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit kvalitu projektu a získat odborné 
podněty pro případné ověření či úpravu projektu. Věcné hodnocení bylo provedeno podle 
kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Žádost byla hodnocena 4 nezávislými 
hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON 
MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů hodnocení je průměrem 
z počtu bodů relevantních hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100. Žádosti o 
podporu, které získaly 60 bodů a více, splnily podmínky pro poskytnutí podpory. V tomto 
případě se tedy jedná o 1 žádost o podporu. 
 
V návaznosti na věcné hodnocení proběhla u 1 předložené žádosti o podporu ex-ante kontrola 
prováděná formou administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých 
výdajů a rovněž identifikace, zda je nezbytné na základě nesouhlasu ze strany žadatele 
s navrhovanými úpravami provést kontrolu na místě. Při posouzení způsobilosti výdajů byly 
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zohledněny a posouzeny doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení včetně možných 
dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-ante 
kontroly a věcného hodnocení jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz 
příloha č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP). Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu 
bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.  
 
Na základě výsledků věcného hodnocení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučen k 
financování 1 projekt v maximální výši požadované podpory 299,9 mil. Kč. Informace o 
projektu doporučeného k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 
Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 

Žádosti o podporu 
Celkem 

Počet žádostí 
(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 0 0 
- vyřazené po kontrole věcného hodnocení 0 0 
- vyřazené v rámci kontroly ex-ante 0 0 
- doporučené k financování 1 299,9 
- náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 
Základní souhrnné informace o projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 
hodnocení a výběru žádosti o podporu předložené v 9. výzvě v rámci prioritní osy 1 „Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ OP PPR na svém zasedání dne 7. září 2017. 
Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit podporu pro 
žádost podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR a 
podmínky realizace pro projekt uvedený v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 9. výzvy OP PPR  
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy 
 

 

 



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-5538 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 1.1 vč. 
náhradních projektů 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
(doporučen 

k financování/zá
sobník projektů) 

1. 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025
/0000605 

Pražský voucher na inovační 
projekty 

Hlavní město Praha 299 996 190,00 Kč 299 984 540,00 Kč 10 % 90,5 doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 299 996 190,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 299 984 540,00 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 300 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 15 460,00Kč 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2060 
ze dne  29.8.2017 

ke schválení projektu v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 9. výzvy k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha - pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové 
výši 299.984.540,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální 
výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 14.9.2017 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  zohlednit podmínky pro realizaci projektu uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 
do Podmínek realizace projektu s žadatelem 

Termín: 31.10.2017 

2.  provést úpravy rozpočtu projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektoval pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a zároveň 
limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 31.10.2017 

3.  snížit v souvislosti s úpravami dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení celkovou 
podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekt uvedený v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2017 

3.  MHMP - PRI MHMP 

1.  po schválení projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy realizovat projekt dle Podmínek realizace projektu, které pro výzvu č. 
9 Operačního programu Praha – pól růstu ČR stanovuje Rada hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-26536  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP, MHMP - PRI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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