
•*• •. * 
• • • • ••• 

EVROPSl<A UN E. 
EvlqJIM ~a lrwBslleN fondy 

()pBnllW progam Praha - 1161 ri'Jslu CR 
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9. zasedani 
Staromestska radnice- Sal architektu, Staromestske namesti 1, Praha 1 - Stare Mesto, 
110 00 
25. dubna 2018 

zAPIS Z JEDNANi 

9. zasedani Monitorovaciho vjboru Operacniho programu Praha- pol rustu CR (dale 
MV) se konalo 25. dubna 2018 od 14:00 hodin do cca 16:30 hodin. 

Jednani MV se zueastnilo celkem 44 delegatu (z toho bylo 27 s hlasovacim pravem, 
viz prezencni listina v priloze). Za Evropskou komisi (dale EK) se jednani zueastnili za 
Generalni reditelstvi pro zamestnanost, socialni veci a socialni zacleneni (dale DG 
Employment) pani Barbara Novotna, za Generalni i'editelstvi pro regionalni politiku 
(dale DG Regia) pan Andreas von Busch a pani Iva Zahalkova. 

Program a obsah jednani: 

Zahajeni, pfedstaveni programu jednani MV 

Jednani zahajila pfedsedkyne MV, pani Irena Ropkova. lnformovala v kratkosti o 
stavu implementace OP PPR a pfedstavila soueasny stav administrace vjzev. 
Nasledne seznamila cleny MV s programem jednani a pfedala slovo hostum z EK. 

Andreas von Busch (DG Regio) podekoval RO za zprostfedkovani technickeho 
jednani a za zprostredkovani navstevy projektu podpofenych v ramci OP PPR. 

Irena Ropkova pfedala slovo Karlovi Andrlovi (povefenemu fizenim odboru FON 
MHMP). 

Karel Andrle v uvodnim slovu podekoval za ueast vsem clenum MV a ujal se 
prezentace prvniho bodu jednani. 

Bod 1) lnformace o aktualnim stavu realizace OP PPR 

Karel Andrle pfedstavil aktualni stav eerpani financnich prostfedku v jednotlivjch 
prioritnich osach OP PPR. 

V prioritni ose 1 dosahuji pfedlozene projekty cca 130 % alokace prioritni osy, je 
evidovan narustajici zajem ze strany zadatelu. Aktualne jsou uzavreny smlouvy ve vjsi 
46 % alokace prioritni osy, do konce roku 2018 RO planuje dosazeni hodnoty 76 %. 

Do teto prioritni osy spadaji i financni nastroje, do kterjch je alokovano cca 240 mil. 
Kc. v pfipade zahrnuti financnich nastroju do miry eerpani financnich prosti'edku by 
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hodnota zasmluvnenych financnich prostredku dosahovala na konci roku 2018 celkem 
90 % alokace prioritni osy. 

V prioritni ose 2 dosahuji predlozene projekty cca 60 % alokace prioritni osy. Uzavreny 
smlouvy jsou ve v}isi 30 % alokace prioritni osy; do konce roku 2018 RO planuje 
dosazeni hodnoty 50 %. Je zde evidovan mensi poeet projektu o vetsich financnich 
castkach. Do teto prioritni osy spada i projekt na v}istavbu parkoviste P+R Cerny most 
za 400 mil. Kc, kter}i byl jiz predlozen a je ve fazi hodnoceni. Dale byl v teto ose 
predlozen i projekt na premenu skolske budovy na tzv. inteligentni budovu za 200 mil. 
Kc, kter}i je tez ve fazi hodnoceni. 

Vyse uvedene 2 projekty prozatim neovlivfiuji cerpani financnich prostredku v teto 
prioritni ose, bude nastartovano az v roce 2019. Z tohoto duvodu se nedari naplnit 
financni milniky a pravidlo N+3 pro rok 2018. V teto prioritni ose jsou vsak i dalsi 
projekty (u 18 projektu je jiz uzavrena smlouva), ktere nastartuji eerpani financnich 
prostredku. 

V prioritni ose 3 dosahuji predlozene projekty (ESF+ERDF) cca 168% alokace prioritni 
osy. Nyni jsou uzavreny smlouvy ve v}isi 36 % alokace prioritni osy, do konce roku 
2018 RO planuje dosaieni hodnoty 77%. Certifikovano cca 4,5 %. 

U v}izev ESF je evidovan vyssi zajem nez u ERDF. Na konci roku 2018 RO planuje 
uzavrit smlouvy o financovani ve v}isi 88 % alokace prioritni osy. 

U ERDF jsou uzavreny smlouvy ve v}isi 16 % alokace prioritni osy, RO planuje 
dosaieni hodnoty 66 % na konci roku 2018 diky velkemu mnozstvi projektu, ktere jsou 
prozatim ve fazi hodnoceni. 

V prioritni ose 4 dosahuji predlozene projekty (ESF+ERDF) cca 124% alokace prioritni 
osy. Nyni jsou uzavreny smlouvy ve v}isi 48% alokace prioritni osy, do konce roku 
2018 RO planuje dosazeni hodnoty 65 %. Zde je situace opacna oproti prioritni ose 3 
a to, ze je vyssi zajem o projekty ERDF nez ESF. 

V teto prioritni ose je velke mnozstvi mekk}ich projektu o malych financnich castkach, 
tudiz naplfiovani cilov}ich hod not je pomalejsi a vice rozprostreno v ease. Nyni je ve 
smlouvach o financovani 34,2 %, na konci roku 2018 RO planuje dosahnout 42 %. 

U ERDF planuje RO rozdat mezi zadatele celou alokaci prioritni osy jiz na konci roku 
2018. V ramci revize c. 2 OP PPR bude do teto oblasti realokovano dalsich 200 mil. Kc. 

V prioritni ose 5 (Technicka pomoc) probiha eerpani kontinualne. 

Do konce roku 2018 musi RO v ramci celeho OP PPR uzavrit smlouvy minimalne ve 
v}isi 65 % alokace programu. Die predikci bude tato podminka splnena, nebof se 
pocita se 66 %. RO planuje do konce roku 2018 certifikovat prostredky minimalne ve 
v}isi 17 % alokace programu. 

0 OP PPR narusta zajem, coz doklada vzrustajici pocet predlozenych projektu a 
vzrustajici objem financnich prostredku v projektech. 
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Plneni financnich a vecnYch milniku 

V prioritni osach 1 a 2 se die predikci nepodafi naplnit financni milniky na 85 %. V 
prioritni ose 1 bude financni milnik naplnen na 56 % alokace a v prioritni ose 2 na 67 % 
alokace. 

V prioritni ose 1 se podafi naplnit vecne milniky, a to na 150 %. V prioritni ose 2 nebude 
k datu plneni milniku ukoneena realizace zadnych projektu, jejichz aktivitami jsou 
milniky plneny. V prioritnich osach 3 a 4 nejsou evidovany problemy s naphiovanim 
financnich a vecnych milniku. RO predpoklada, ze vjkonnosti rezerva bude v techto 
osach zachovana. 

Situace v PO 1 a 2 byla s EK konzultovana a RO se ji kontinualne snazi resit. 

Oldrich Hnatek seznamil cleny MV s ucinenymi kroky, kterjmi se RO snazil situaci 
v PO 1 a 2 resit na strane vjkonnostniho ramce. Podekoval EK, ze umoznila videocall, 
ktereho se ucastnili zastupci DG Regio, zastupci evaluacni jednotky EK, MMR NOK a 
OP PPR. Na tomto jednani byla EK seznamena se situaci v PO 1 a 2, duvody teto 
situace. RO predstavil navrh na alternativni plneni milniku tzv. klicovymi 
implementacnimi kroky. Zaverem tohoto jednani bylo sice odmitnuti navr:Zenych reseni 
ze strany EK, nicmene vzhledem k jiz pnjatjm opatrenim ze strany RO se 
nepredpoklada nutnost uplatnovat akcni plany a nedojde k pozastaveni plateb ze 
strany EK. Pokud skutecne dojde k vaznemu selhani plneni milniku na PO 1 a P02, 
byla by odebrana vjkonnostni rezerva ve vjsi 6 % doteenych os. 0 tuto rezervu ovsem 
OP PPR nepfijde, bude ji moine realokovat uvnitr programu. Tato informace zaznela 
i na Coordination meetingu s EK dne 24. 4. 2018. EK vyzvala RO, aby proto 
prozkoumal moznosti vnitrni realokace a navrhl vhodne PO pro presun financnich 
prostredku. 

Plneni pravidla N+3 

Pro splneni pravidla N+3 je RO povinen certifikovat 17 % financnich prostredku OP do 
konce roku 2018. Tato podminka bude naplnena, die predikci bude certifikovano cca 
19 % financnich prostredku. 

RO die predikci nepocita s problemy v naplnovani pravidla N+3 v dalsich letech. 

Revize c. 2 OP PPR 

Slovo bylo predano Oldfichu Hnatkovi (vedouci oddeleni fizeni a koordinace 
programu), kterj predstavil aktualni vjvoj v oblasti revize c. 2 OP PPR. 

Od minuleho jednani MV byla revize upravena, seznam zmen (celkem 15) byl 
predstaven clenum MV. Slo vesmes o drobne technicke upravy. 
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Revize byla zaslana pocatkem (mora na MZP k posouzeni vlivu na zivotni prostredi, 
die stanoviska MZP nepodleha revize procesu SEA. 

Finalni verze revize c. 2 OP PPR byla zaslana 13. 4. 2018 ke schvaleni EK. Aktualne 
v EK probiha posuzovani revize po formalni strance. 

Financni nastroje 

Oldfich Hnatek seznamil cleny MV s aktualnim stavem implementace financnich 
nastroju v OP PPR. 

NIF byl rozhodnutim vlady zrusen. Posledni moznosti doporueenou ex-ante 
posouzenim, jak implementovat financni nastroje, je spoluprace RO s CMZRB. 

RO eeka na vydani a schvaleni omnibusu, ktere je planovano na eervenec 2018. v 
soucasne dobe probihaji pripravy Dohody o financovani, sablony VZ financnich 
nastroju v MS2014+ a upravuje se Ridici dokumentace. 

Jelikoz financni nastroje jsou stale ve fazi priprav, nejsou zohlednovany v predikcich 
plneni financnich milniku, ani v naplnovani pravidla N+3. 

Pokud by RO certifikoval nejpozdeji do poloviny listopadu 2018 prvni transi CMZRB, 
povedlo by se splnit financni milnik v prioritni ose 1. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Andreas von Busch 
RO by mel zjistit, zda CMZRB splnuje podminky uvedene v omnibusu (paragraf 
38 a, b). 

Oldfich Hnatek 
Nezavisla AK potvrdila, ze spoluprace s CMZRB je v souladu s omnibusem. 
Stanovisko AK bude poskytnuto EK. 

Bod 2) Projednani a schvaleni Vyrocni zpravy za rok 2017 (usneseni c. 38) 

Oldfich Hnatek seznamil cleny MV se znenim Vyrocni zpravy za rok 2017. 

Doposud byly vyhlaseny vyzvy v objemu 113,7 % alokace OP PPR, tj. 11,6 mid. Kc. V 
roce 2017 bylo vyhlaseno celkem 11 vyzev za 3,41 mid. Kc. V roce 2017 bylo 
certifikovano 89 mil. Kc. 

V prioritni ose 1 byly vyhlaseny 2 vyzvy. V roce 2017 bylo schvaleno v teto prioritni 
ose 47 projektu, 21 projektu bylo zahajeno. 

V prioritni ose 2 byly vyhlaseny 3 vyzvy. V roce 2017 bylo schvaleno v teto prioritni 
ose 16 projektu, 12 projektu bylo zahajeno. 
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V prioritni ose 3 byly vyhlaseny 2 v\jzvy. V roce 2017 bylo schvaleno v teto prioritni 
ose 115 projektu, 91 projektu bylo zahajeno a 2 projekty pokracuji v realizaci z roku 
2016. 

V prioritni ose 4 byly vyhlaseny 4 v\jzvy. V roce 2017 bylo schvaleno v teto prioritni 
ose 180 projektu, 87 projektu bylo zahajeno a 57 projektu pokracuje v realizaci z roku 
2016. 

V roce 2017 byly predlozeny zadosti o objemu 7,1 mid. Kc, z toho byly schvaleny v 
roce 2017 projekty za 4,1 mid. Kc. U nekte,.Ych projektu stale probiha hodnoceni, a 
mohou bYt vybrany az v roce 2018. 

V roce 2017 probehla Prvni prubezna evaluace OP PPR, ze ktere vyplynulo 30 
doporuceni, z nichz bylo 29 relevantnich. Vysledky a podrobnosti evaluace byly 
clenum MV prezentovany na predeslych jednani MV. 

RO piijal opatreni, ktera maji podpoiit plynulejsi implementaci. Mezi ta nejzasadnejsi 
opatreni patri: revize Pravidel pro zadatele a prijemce, zjednoduseni Metodiky 
zpracovani Studie proveditelnosti, zverejtiovani dokumentu ve forme revizi, zavedeni 
jednotkov\jch nakladu v prioritni ose 4. 

Opatreni plynouci ze zesileneho rizeni rizik byla splnena. V roce 2017 byla schvalena 
revize c. 1 OP PPR. Dale byly zahajeny prace na revizi c. 2 OP PPR, ktera je v 
soucasne dobe posuzovana EK. 

v roce 2017 probihala intenzivni jednani pro umozneni implementace financnich 
nastroju v OP PPR, a to na nejvyssi urovni MHMP se zastupci MPO a zastupci NIF. V 
soucasne dobe RO jedna o spolupraci s CMZRB na zaklade omnibusu. 

V nasledne diskusi se svymi prispevky vystoupili: 

Iva Zahalkova 
Uvedla, ze v ramci VZ za rok 2017 se jedna o tzv. light report Vyrocni zpravy. Uvedla, 
ze v soucasne dobe EK neshledala prozatim zasadni formalni nedostatky a VZ rna 
sanci bYt schvalena relativne rychle. Bylo by dobre do budoucna do VZ pridat celkove 
prinosy/dopady programu, a doplnit tak jinak ciste statisticke udaje. EK bude 
samozrejme hodnotit i realizaci OP a hlavni nedostatky. 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 3812018 

pro proti zdrzel se 

24 0 0 
., , . , , - -· , 

Pozn.: hodnoty vyJadfUJI poeet delegatus hlasovac1m pravem aktualne pntomnych v sale. 
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Bod 3) Projednani a schvaleni aktualizace Rocniho komunikacni planu OP PPR 
na rok 2018 (usneseni c. 39) 

Olga Touskova (manaierka pro publicitu) predstavila zmeny, ktere byly zaneseny do 
Rocniho komunikacniho plc~nu OP PPR na rok 2018, jez byl schvalen na 8. jednani 
MV. 

Aktualizace Rocniho komunikacniho pli~nu OP PPR vychazi z potreby sjednotit Rocni 
komunikacni plan s predmetem vyhlasene zakazky, dalsi drobne zmeny byly 
implementovany do Rocniho komunikacniho planu z duvodu stehovani odboru FON 
MHMP na novou adresu. Duvodem aktualizace bylo zejmena navyseni rozpoctu o vic 
nez 1 0% na zaklade dat z pruzkumu trhu u casti Kreativa a Produkce, jelikoz toto 
navyseni podleha schvaleni MV. 

Dale byly predstaveny aktivity, ktere do soueasne doby v ramci propagace OP PPR 
probehly: 

• 16. 4. 2018 vyhlasena velka zakazka na publicitu OP PPR, 
• vydano 1. cislo bulletinu Zpravy z p61u, 
• vydano 9 tiskovych zprav, 
• rozeslano 7 newsletteru, 
• inzerce v deniku Metro (vyzva 42), 
• Dotacni komornik- prispevek tYkajici se inovacnich voucheru, 
• realizovano 1 0 seminaru pro zadatele a prijemce, 
• info@penizeproprahu.cz- zodpovezeno 24 dotazu, 
• 175 osobnich konzultaci s zadateli a prijemci. 
• Vanocni soutez na facebooku MHMP 

Mezi planovane aktivity pam: 

• ueast na Dnu Evropy, 9. 5. na Streleckem ostrove, 
• ueast na akcich pro deti, 
• 2. cislo bulletinu, 
• vystava fotografii z realizovanych projektu, 
• vysilani video reportazi z realizovanych projektu. 

Oldfich Hnatek doplnil, ze v soucasne dobe probiha vyberove rizeni, ktere naplno 
spusti propagaci OP PPR. V ramci tohoto vyberoveho rizeni se mimo jine vybere i 
dodavatel na pripravu video reportazi, ktere zobrazi nejen prinosy realizovanych 
projektu, ale i lidske pribehy, na ktere se rna RO die EK primarne zament. 

Karel Andrle doplnil, ze nejlepsi formou propagace financovani z fondu EU, je 
prezentace podporenych a realizovanych projektu, kde mohou obcane videt, ze 
podporene projekty maji smysl. 
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V nasledne diskusi se svymi pfispevky vystoupili: 

Iva Zahalkova 
Vznesla dotaz k video reportazim, zda ma RO jiz pfedstavu, jake projekty jsou vybirany 
do reportazi. 

Oldfich Hnatek 
Jednotlive projekty nejsou vybrany, ale kazdy rok budou vybirany projekty v ramci 
komunikacnich temat. Rok 2018 je venovan tematu v oblasti skolstvi (tedy prioritni 
ose 4), pro rok 2019 je to oblast dopravy (prioritni osa 2). 

Vysledek hlasovani- usneseni c. 39/2018 

pro proti zdrzel se 

23 0 0 
Pozn.: hodnotv vv1adi'u1i poeet delegatu s hlasovacim pravem aktualne pi'itomnych v sale. 

Bod 5) lnformace o pololetnim vyhodnoceni SRP (usneseni c. 41) 

Robert Kujan (konzuftant pro financni fizeni) pfedstavil pololetni vyhodnoceni SRP. 

V obdobi od fijna 2017 do bfezna 2018 bylo vyhlaseno 5 vjzev mimo harmonogram 
(2 vjzvy z duvodu ladeni podminek pro jednotkove naklady, 3 vyzvy posunuty z 
duvodu navaznosti na pfedchozi stejne zamefene vjzvy). 

Ridicimu organu se podafilo splnit hranici 40 % kontrahovanych prostfedku na konci 
roku 2017, na konci roku 2018 RO pocita se splnenim hranice 65%. 

Hodnota vyuctovanych prostfedku navazuje na vjvoj plneni ukazatelu zasmluvnenych 
prostfedku, ale jsou k nalezeni urcite odchylky. V prioritni ose 1 a 2 bylo tempo eerpani 
nakladu na projektech s uzavfenym pravnim aktem pomalejsi, nebof byly zahajeny az 
v zaveru roku. V prioritni ose 3 a 4 je take tempo eerpani pomalejsi (muze za to i mensi 
administrativni kapacita), ale v mensi mire nez v prioritnich osach 1 a 2. v prubehu 
roku 2018 se pfedpoklada akcelerace tempa eerpani napfic vsemi osami. 

Plneni vecnych ukazatelu navazuje na vjvoj plneni financnich ukazatelu, nebof se 
odviji od schvalenych zprav o realizaci. Duvodem nizsich hodnot ukazatelu je 
pomalejsi implementace projektu (nektere ukazatele se nacitaji az po skoncene 
realizaci projektu) ci napr. mime odlisna skladba projektu oproti ocekavani. 

V nasledne diskusi se svYmi pfispevky vystoupili: 

Jan Schneider (Asociace rane pece a vychovy) 

Financni prostfedky na provoz detskjch skupin nevydrzi az do konce OP PPR. V ramci 
pfipravovane revize OPZ je planovan pfesun financnich prostfedku na provoz 
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detslcych skupin. Vznesl dotaz, zda - li je mozne pouzit pro prazske detske skupiny 
financni podporu z OPZ na provoz detslcych skupin? 

Stat by mel predstavit jasnou koncepci, jak bude probihat financovani provozu 
detslcych skupin, ktere hojne vznikaji z fondu EU, po skoneeni podpory z evropskych 
fondu. 

Karel Andrle 
Obsahem probihajici revizi c. 2 je realokace financnich prostredku do prioritni osy 4 
(do SC 4.1) ve vysi 200 mil. Kc. Do budoucna se nepocita s dalsim presunem 
financnich prostredku do prioritni osy 4. 

Helena Petrokova (OPZ) 
Uvedla, ze v priprave je druha revize OPZ, ktera bude projednavana v kvetnu na MV. 
Touto realokaci se nemeni castka financnich prostredku vymezenych na podporu 
detslcych skupin v ramci investicni priority 1.2 OPZ. Vyjadnla souhlas, ze by se mela 
vytvom koncepce provozu detslcych skupin po skoneeni podpory z evropslcych fondu. 
Uvedla, ze preda dotaz prislusnym kompetentnim kolegum. 

Lucie Svobodova (MC) 
Je potreba, aby se zlepsila na narodni urovni komunikace MSMT a MPSV, a sjednotila 
se tak narodni pravidla pro detske skupiny. 

Katefina Nevesela (MMR NOK) 
OPZ podporuje detske skupiny v regionech mimo Prahu. OP PPR poskytuje podporu 
jen na uzemi Prahy. Pn presunech prostredku je treba mimo jineho dbat tez na 
nastaveni programu a kategorii intervence a na tematickou koncentraci a jeji limity, 
ktere jsou v tuto chvili na svem maximu. 

Jan Schneider 
OPZ podporuje i cast Prahy, hranice mezi OP neni ciste regionalni, ale byla urcena na 
zaklade domluvy RO OP PPR a RO OPZ. Apeluje na zastupce z EK, aby zatlacili na 
narodni organy, aby zajistili financovani provozu detslcych skupin pote, co operacni 
programy skonci. 

Barbora Novotna (DG Employment) 
EK konsistentne zduraznuje dulezitost udriitelnosti projektu realizovanych z fondu EU, 
kter}i se netyka pouze udriitelnosti detskych skupin. Co se tyee revize OPZ, EK jiz 
zaslala sve (velmi negativni) stanovisko Ridicimu organu OPZ a vsem clenum 
Monitorovaciho v}iboru OPZ. Apelovala, aby pan Schneider i dalsi zainteresovane 
instituce zaslali vsechny sve pripominku k revizi OPZ v ramci prave probihajici 
konzultace. 

Vysledek hlasovani- usneseni c. 41/2018 

pro proti zdrzel se 

22 0 0 
Pozn.: hodnoty vyjadi'ujr poeet deleqatu s hlasovacrm pravem aktualne pfitomnych v sale. 
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Bod 4} Projednani a schvaleni aktualizace Evaluacniho planu OP PPR (usneseni 
c. 40) 

Oldnch Hnatek predstavil zmeny provedene v ramci aktualizace Evaluacniho planu 
OP PPR. 

Aktualizovana verze byla zaslana evaluacni jednotce MMR NOK, clenum PS pro 
evaluace OP PPR a clenum MV. K aktualizovane verzi RO neobdrzel zadne 
pflpominky. 

V ramci aktualizace doslo k upresneni indikativniho rozpoetu pro realizaci EP OP PPR 
die aktualnich informaci a potreb RO, tzn. doplneni presne castky za vyhotoveni Prvni 
prubezne evaluace OP PPR v roce 2016, navyseni rozpoetu pro realizaci evaluacni 
casti VZ ,Komunikacni kampan OP PPR" a dale doslo k navyseni rozpoetu pro 
realizaci Ad hoc evaluaci. Byl doplnen lndikativni prehled evaluacnich aktivit OP PPR, 
presneji plan aktivit pro rok 2016, 2018 a 2019. V ramci aktualizace byly upresneny i 
Evaluacni karty c. 1, 2, 3 a 5. 

K tomuto bodu jednani nebyly .Zadne komentare ci dotazy. 

Vysledek hlasovani - usneseni c. 4012018 

pro proti zdr.Zel se 

22 0 0 
Pozn.: hodnoty vyJadi'uJi pocet delegatus hlasovacim pravem aktualne pi'itomnych v sale. 

Bod 6 ) Ruzne a zaver 

Karel Andrle sdelil clenum MV, ze OP PPR prosel auditem MF a nebyl shledan zadny 
nalez. 

Dale podekoval clenum MV za jejich ueast a informoval, ze dalsi MV je naplanovan na 
5. prosince 2018. V planu je opet prohlidka realizovanych projektu, tentokrat 
pravdepodobne v ramci prioritni osy 3. 

Iva Zahalkova doplnila, ze bude potreba domluvit jednani mezi EK a RO jeste pred 
MV c. 1 0 s ohledem na to, ze OP PPR je stale hodnocen jako rizikovy program. 

9 (celkem 1 0) 



••• • • * • . .... 
••• 

Prilohy: 

EVROPSKA UNlE. 
E~ Slruklu~l a II'N8SIIml fondy 
OIJI!Rit~ program Praha - p61 msru tR 

c. 1 - program jednani 
c. 2- prezencni listina 
c. 3 - usneseni c. 38 
c. 4 - usneseni c. 39 
c. 5- usneseni c. 40 
c. 6 - usneseni c. 41 

~L 
,t4. K~rel Andrle 

poveren rizenim odboru FON 
mistopredseda MV 

/Q 
Irena Ropkova 

predsedkyne MV 

10 (celkem 10) 



    

 
 

 
MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 
 
 
9. zasedání 
Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré 
Město, 110 00 
25. dubna 2018 
 
 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  
 

10:30-
10:45 Odjezd autobusem na prohlídku projektů  

11:00 Počátek prohlídky projektů 

12:30 Konec prohlídky projektů 

12:45 Odjezd autobusem do Sálu architektů 

13:00-
14:00 Oběd (v Sále architektů) + registrace pro MV9 OP PPR 

  

14:00 Zahájení jednání MV9, úvodní slovo   

14:05  Představení programu jednání MV OP PPR  

14:10 1. Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR 

14:30 2. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2017 (usnesení č. 38)  

15:00 3. Projednání a schválení aktualizace Ročního komunikační plánu OP PPR 
na rok 2018 (usnesení č. 39) 

15:15 4. Projednání a schválení aktualizace Evaluačního plánu OP PPR (usnesení 
č. 40)  

15:30 5. Informace o pololetním vyhodnocení SRP (usnesení č. 41) 

15:45 
6. Různé a závěr  

(předpokládaný konec jednání do cca 16:30) 
 



2 

3 

4 

5 

6 

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

EVROPSKA UNIE 
Evropske strukturalni a investicnl fondy 

Operacni program Praha - p61 rustu GR 

Prezencni listina - MV OP PPR - 25. 4. 2018 

Harmonogram: 10,30 sraz bus, 11,00-12,30 prohlidka projektU, 13,00-14,00 obed, 14,00h zahajeni MV9, cca 16,30h konec MV9 

Clenove s hlasovacim pravem (29) 
nahradnfk 

lpi'fjmenf jmeno titul instituce clen elena Pod pis 

Ropkova Irena lng.,Mgr. Hlavnf mesto Praha A - hiasuj~ 

Andrle Karel lng. Hlavnf mesto Praha A - R 
~!! .. ~ 

Plesnfkova Marcela RNDr. Hlavnf mesto Praha- ZHMP A - hiasuje 

Mirovsky Ondrej Mgr. Hlavnf mesto Praha - ZHMP - - -

Vorlfckova Eva lng. Hlavnf mesto Praha - ZHMP A - f:u~ hi Je 

Martan Ondrej lng. Hlavnf mesto Praha - ZHMP - - - 1 /' 

Hnatek Oldi'ich Mgr. Praha (OPPPR) A -
s 

hiasuN t 
Sadilkova Linda lng. Praha (OPPPR) - - - ~~ 
Petrokova Helena lng. MPSV (OP Z) A - hits~~ 
Sykorova Han a lng. MPSV (OP Z) - - -

Prohlfdka 
projektiu 

ne 

~11{, 

ne 

-

ne 

-

al)6 t~g, 

-

ne 

-



7 Velcovsky Vaclav PhDr., Mgr., PhD. MSMT (OP VVV) - - omluven -

Z:urkova Kristyna Mgr. MSMT (OP VVV) PZ! 
~'M( ~ ~ 

SUje ne 

Smid Winterova Jan a lng, MPA MSMT (OP VVV) - - - -

8 Strakova Eva Mgr. Ministerstvo dopravy (OP D) A - hla~_)l a no 

Ulrich Michal Mgr. Ministerstvo dopravy (OP D) - - -

9 Danhelka Michal lng. Ministerstvo zivotniho prostfedi (OP ZP) A - 14~ ne 

Zamyslicky Pavel lng, Ph.D. Ministerstvo zivotniho prostredi (OP ZP) - - - / 

10 Lysy Petr ln_g. Ministerstvo prumyslu a obchodu (OP PIK) A - :we 'Tie 

Laube Pavel Mgr.lng. Ministerstvo prumyslu a obchodu (OP PIK) - - - -

11 Mazal Rostislav lng. Ministerstvo pro mistni rozvoj (IROP) - - - ./J -

Pekarek Ales Ph Dr. Ministerstvo pro mistni rozvoj (IROP) N - £~ a no 

12 Nevesela Katei'ina Mgr. Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) A - a&e/ /! hi UJe....__ 1 ne 

/J lJ..Of,!/.A}U If ( /LLI:/Tifr w .Juraskeva----fPavta Mgr. Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) N - nehlasuje · ' & ano 

-1~ Go' {:'/(/1 I 
Marcianova Zdenka lng. Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) Host - nehlasuje ' a no 

Dobry Petr lng. Ministerstvo pro mistni rozvoj (NOK) Host - ·,j~ ~ nehlasuj a no 

Holikova Veronika lng. Ministerstvo financi (PCO) A 
}f~ 

- hlasuje · a no 13 

Sevcikova Ivana lng. Ministerstvo financi (PCO) - - - -

14 Prokes Miroslav Dr. Urad vlady (zastupce Rady vlady pro nestatni neziskove organizace) A - ~ ~ hlasuje tv!: a no 



Haken Roman Urad vlady (zastupce Rady vlady pro nestatnf neziskove organizace) - - - -

15 Konvalinka Jan doc. RNDr., esc. Urad vlady (zastupce Rady pro vyzkum, vyvoj a inovace ) hlasuje 

Machan Jaroslav doc.lng., esc. Urad vlady (zastupce Rady pro vyzkum, vyvoj a inovace) - - - ne 

16 Novesky Ivan lng. Asociace NNO CR A - hbre /~ I ne 

Berdychova Martina In g. Asociace NNO CR - - - !\ -

17 Schneider Jan lng. Asociace rane pece a vychovy A - hla~ '~ a no 

Dlouha Regina Mgr. Asociace rane pece a vychovy - - ;J J -

18 Janata David lng. Hospodafska komora hi. m. Prahy A - ~1 ne 

v I 

Kovar Zdenek Hospodarska komora hi. m. Prahy - - -

19 Zajicek Jii'f lng. Unie skolskych asociaci CR - eZESHA - - omluven -

Zert Richard Unie skolskych asociacf CR - ezESHA N - hlasuje}-- ne 

~ V -
Aim Karel lng., esc. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR A - c In!=! 20 

/ v 

Pazour Michal lng., PhD. Akademie ved CR I Technologicke centrum AV CR - - - -
·~o£1 

Svobodova Lucie Mgr. lng. Mestske casti hi. m. Prahy_(zastupce) A - ~~uje a no 21 

Kolman ova Irena Mgr. Mestske casti hi. m. Prahy (zastupce) - - -

22 Kleinwachterova Kristina lng. Manazer ITI A - it<I~IMl~ UJe ~ 



Kubicek Ondi'ej Mgr. Manazer ITI - - - -

23 Bodlakova Dagmar Be. Centrum soeialnieh sluzeb Praha - - - -
Mihalikova Karolina Centrum soeialnieh sluzeb Praha N - hlasu,~ ne 

24 Mrazek Ales Mgr., Th.D. Asociaci vei'ejne prospesnych organizaci CR A - "u ne 

Sedivy Marek In g. Asoeiaei vefejne prospesnyeh organizaei CR - - - -

25 Kviz Jifi Mgr. Asoeiaee malyeh a stfednieh podniku a zivnostniku CR A - hlasuje () k ne 

Dvorak Ivan Dr. Asoeiaee malyeh a stfednieh podniku a zivnostniku CR - - - -

26 Hal a Jan Prof.RNDr., DrSe. Zastupee VS - Ceska konferenee rektoru, prorektor pro rozvoj UK v Praze A - l~~ hlasuie'_ · ne 

Stancek lvo In g. Zastupee VS - Ceska konferenee rektoru - - - -

Pospisil Milan doe.lng. Zastupee VS - Ceska konferenee rektoru - - - -

27 Knop Petr Mgr. Komora zamestnavatelu zdravotne postizenyeh - KZZP, spolek - - omluven -
Valenta Ladislav JUDr. Komora zamestnavatelu zdravotne postizenyeh - KZZP, spolek - - - -/ 

28 Peehan Josef Be. ceskomoravska konfederaee odborovyeh svazu A - ~~, ne 

Hornyeh Jaroslav Dr. Ceskomoravska konfederace odborovyeh svazu - - - / -

Belovska Andrea lng. Svaz telesne postizenyeh v Ceske republiee A 
&4:/ 

- hlasuje ne 
~ 

- 29 

Bircak Vlastimil lng. Svaz telesne postizenych v Ceske republiee - - - -



m3hradnfk 
lnstituce bez hlasovaciho prava, staly host I (1 0) host hosta Pod pis / 

np~ ·~ ~ von Busch Andreas DG Regio a - ~ho 

2 Zahalkova Iva DG Regio a - .nehlaift/ 4 a no 

3 Schwarz Josef DG Regio - - omluven ~-
4 Novotna Barbora DG Employment a - !e~~ a no 

5 Beckert Frantisek In g. Ministerstvo financf (AO) - - -

Rysavy Martin lng. Ministerstvo financf (AO) 
c 

a - nehlasu~ a no 

---:o Farkova Renata lng. Ministerstvo financf (AO) Host - ne 
IV l--

6 Jaros Jiri lng. lnstitut planovanf a rozvoje hi. m. Prahy a - nehlj s je ne 

Pechlat Jakub lng. lnstitut planovanf a rozvoje hi. m. Prahy - - - 17 -
;1.{__ v 

7 Mertlfk Tadeas Mgr. Urad vlady GR (zastupce Sekce pro evropske zalezitosti ) a - nehlasyjE ne 

Hradecky Pavel Mgr. Urad vlady CR (zastupce Sekce pro evropske zalezitosti ) n - Lsf!J a no 

8 Skalova Helena Be. Urad vlady CR (zastupce Rady vlady pro rovne prilezitosti zen a muzu) nehlasuje 

Strouhal Tomas Urad vlady CR (zastupce Rady vlady pro rovne prilezitosti zen a muzu) I ~ 

9 Benak David Mgr. Urad vlady CR (zastupce Sekce pro lidska prava) a - ~} ne 

Jiranek Radek Mgr. Urad vlady CR (zastupce Sekce pro lidska prava) - - - -

10 Micicova Barbora Mgr. Vladni vybor pro zdravotne postizene - - omluvena -



Ptacnik JUDr. Vladni vybor pro zdravotne postizene omluven 

Hoste Pod pis 

Fuka Tereza lng. RO OP PPR Host -
A 

Skreta Martin lng. RO OP PPR 
// 

Host - /?1\ 

Kosmatova Patricie Mgr. RO OP PPR Host - J(D.._~ 
Rakova Aneta lng, RO OP PPR Host 

r---

Pachlova Lenka lng, RO OP PPR Host - .-
Caban Vit Mgr. RO OP PPR Host --

Touskova Olga lng. RO OP PPR Host - !~~ tr:\ \f\-~ ~ 
{U;JAfV e_o~ t !ll G -

<::_ 

(2_{) o~ If£ t(o~f - Vv- 1--

~~~ ~~ - \.._.. f'J - - (/fJ~ 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 38 

ze dne 25. dubna 2018 

 
k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2017 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2017 ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

I I .   u k l á d á  

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

2018 
2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/ 
 

 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 39 

ze dne 25. dubna 2018 

 
 

k aktualizaci Ročního komunikačního plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR na 
rok 2018 

 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
aktualizaci Ročního komunikačního plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
na rok 2018 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

 

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

• zajistit zveřejnění aktualizace Ročního komunikačního plánu na rok 2018 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR na webových stránkách 
http://penizeproprahu.cz/ 
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 40 

ze dne 25. dubna 2018 

 
k projednání a schválení aktualizace Evaluačního 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  
aktualizaci Evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

I I .   u k l á d á  

předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
• zajistit zveřejnění aktualizace Evaluačního plánu Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/ 
 

 
 
 
 

 
 



    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 41 

ze dne 25. dubna 2018 

 
k informaci o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018  

 
 
 
 
 

 
 


	Zahájení jednání MV9, úvodní slovo  



