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editorial

Vážení kolegové,  
milí čtenáři,

velmi mě těší, že vás opět mohu pozvat k nahlédnutí do 
pomyslného nitra Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR a současně vám přiblížit výsledky naší práce. Operační 
program je na svém vrcholu, funguje bez potíží a věřím, že 
ke spokojenosti všech zúčastněných, v prvé řadě pochopitelně 
obyvatel hlavního města.

Podporu z něj již získalo více než pět set projektů a my vás 
prostřednictvím druhého letošního vydání našeho bulletinu 
zavedeme za třemi příjemci dotace, abyste měli možnost udělat 
si obrázek o tom, kde a jak evropské peníze pomáhají. 

Nejdříve s námi navštívíte kulturně komunitní centrum v Žitné 
ulici, které už více než rok pomáhá ženám v obtížné životní 
situaci. Druhý projekt, s nímž vás seznámíme, uskutečňuje 
základní škola na Hanspaulce v šesté pražské městské části.  
Projekt se zaměřuje na žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, především na děti cizinců, které ke zvládnutí výuky 
potřebují pomoc s češtinou, a také na děti s poruchami učení. 
Do třetice společně navštívíme dětské skupiny Zvonek a Klíček, 
které pro děti svých zaměstnanců zřídil pražský magistrát.

V našem čtvrtletníku samozřejmě najdete také informace o tom, 
do jakých výzev je možné se hlásit a jaké výzvy ještě pro letošní 
rok chystáme. V rozhovoru s ředitelem magistrátního odboru 
projektového řízení se dočtete o možnostech, které pražský 
operační program nabízí podnikatelům v našem hlavním městě, 
a také se dozvíte, co zajímavého se událo na Dni Evropy, který 

se v květnu konal na Střeleckém ostrově. Nechybí ani pravidelná 
rubrika Tipy ombudsmana a také se tak trochu pochlubíme – 
oceněním, kterého se nám dostalo na mezinárodní konferenci 
zaměstnavatelských svazů a odborů v Bruselu. 

Věřím, že i tentokrát vás náš bulletin zaujme a případně také 
inspiruje. Přeji vám příjemné léto. 

Ing. Karel Andrle

pověřený ředitel Odboru evropských fondů MHMP

OP PPR: Uzavřeny smlouvy 
již na 332 projektů 

Podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR dosud 
získalo 519 z 1298 předložených projektů. Žádosti o dotace 
mířily do celkem 39 výzev, které byly až dosud v pražském 
operačním programu vyhlášeny. Celkové způsobilé výdaje 
schválených projektů včetně dvou projektů technické pomoci 
přesáhly pět miliard korun. Ke 13. červnu byly uzavřeny smlouvy 
ve výši 4,29 miliardy korun celkových způsobilých výdajů, a to 
se 332 příjemci.

Nejvíce projektů, a sice 335 z 808 předložených, schválilo 
pražské zastupitelstvo ve 13 výzvách vyhlášených v rámci prioritní 
osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Na 
tuto prioritní osu je vyčleněno 2,19 miliardy korun, celkové 
způsobilé výdaje dosud schválených projektů činí 1,45 miliardy 
korun. Smlouvy byly uzavřeny se 164 příjemci, a to ve výši 1,05 
miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 116 ze 358 předložených projektů schválili pražští 
zastupitelé v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková alokace 
této osy činí 1,26 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje zatím 
schválených projektů dosahují téměř 591 milionů korun. Smlouvy 
byly uzavřeny se 108 příjemci, a to ve výši 484,42 milionů korun 
celkových způsobilých výdajů.

Celkem 47 ze 107 předložených projektů schválili zastupitelé 
hlavního města v deseti výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková 
alokace této osy převyšuje tři miliardy korun, celkové způsobilé 
výdaje zatím schválených projektů přesáhly 1,66 miliardy korun. 
Smlouvy byly uzavřeny se 42 příjemci, a sice ve výši 1,44 miliardy 
korun celkových způsobilých výdajů. 

Celkem 21 z 23 podaných projektů schválili pražští zastupitelé 
v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita 
a energetické úspory. Celková alokace této osy jsou bezmála 
tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje schválených projektů 
dosáhly téměř 1,66 miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve 
výši bezmála 852,44 milionu korun celkových způsobilých 
výdajů, a to se 16 příjemci.

fakta o OP PPR
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výzvy OP PPR

Projekty je možné podávat 
do šesti výzev, další čekají 
na vyhlášení

B ezmála dvě a půl miliardy korun jsou 
v pražském operačním programu vyčleněny na 
šest výzev, do kterých se zájemci v současnosti 

mohou hlásit. Ještě před prázdninami se jedna výzva 
uzavře. 

Tři další výzvy budou vyhlášeny v září. Výzva číslo 45, na kterou 
je vyčleněno 150 milionů korun, bude vyhlášena 12. září, hlásit 
se do ní zájemci budou moci od 15. října. Jejím cílem je navýšení 
kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. 

Výzva číslo 46, na niž je vyčleněno 160 milionů korun, sleduje 
podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního 
bydlení. Vyhlášena bude 13. září, žádosti o dotace bude možné 
podávat od 15. října. 

Stejný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí bude mít 
i výzva číslo 47. Jejím cílem je podpora komunitního života 
a sociálního podnikání a vyčleněno na ni je 220 milionů korun. 

Další výzva s číslem 49 bude vyhlášena 17. října, příjem 
žádostí bude zahájen 19. listopadu. Výzva se týká inkluze 
a multikulturního vzdělávání.

OTEVŘENÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU  
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 

Výzva Název výzvy Alokace výzvy Vyhlášení 
výzvy

Ukončení příjmu 
žádostí 

30 Energetické úspory v městských objektech - Realizace 
pilotních projektů přeměny energeticky náročných 
městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie

900 000 000 Kč 7. 6. 2017 31. 7. 2018 
(pravděpodobně 

bude prodlouženo 
do 27. 11. 2018)

31 Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování 
energetické efektivity v rámci objektů a technických 
zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy

400 000 000 Kč 7. 6. 2017 31. 7. 2018

39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné 
inovační infrastruktury III

600 000 000 Kč 17. 1. 2018 17. 10. 2018

36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro 
poskytování péče o děti 

130 000 000 Kč 25. 10. 2017 28. 6. 2018

38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných 
pracovišť

 42 000 000 Kč 24. 1. 2018 23. 1. 2019

42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  21 000 000 Kč 7. 3. 2018 24. 1. 2019
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Výstup ze stanice metra 
Anděl otevřen  
o dva týdny dříve 

D va týdny před plánovaným termínem, 
v pondělí 11. června, otevřel Dopravní podnik 
hlavního města Prahy zrekonstruovaný 

výstup ze stanice metra Anděl vedoucí směrem 
k obchodnímu centru Nový Smíchov. Kvůli 
výměně trojice eskalátorů, na kterou podnik získal 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dotaci 
ve výši téměř sto milionů korun, byl tento výstup 
uzavřen od loňského září. 

Stanice Anděl, která je v provozu od roku 1985, patří 
k nejvytíženějším stanicím pražského metra - ročně přepraví 
více než 20 milionů cestujících. Evropské dotace již v roce 2015 
umožnily vytvořit bezbariérový přístup z ulice na nástupiště 

dvěma dvojicemi navazujících výtahů. Dlouhodobé uzavření 
výstupu ze stanice směřujícího k obchodnímu centru bylo 
nezbytné kvůli výměně původních ruských eskalátorů, jež už 
dávno neodpovídaly současným potřebám. 

Hlavní problém představovaly stoupající náklady na energii 
a likvidaci poruch a rovněž časté úrazy cestujících. Především 
senioři totiž špatně zvládali výstup a nástup na rychle jedoucí 
schody. Nové eskalátory se místo někdejších 0,9 metru za vteřinu 
pohybují rychlostí 0,75 metru za vteřinu, což odpovídá evropských 
předpisům, a jsou opatřeny řadou bezpečnostních prvků. 

Fakt, že se náročnou rekonstrukci za celkem 225 milionů korun 
podařilo dokončit dříve, potěšil nejen cestující, ale i návštěvníky 
oblíbených farmářských trhů. I ty se totiž na své místo – do 
prostoru před vstupem do metra – vrátí dříve, a sice již v pátek 
22. června. 

V příštím roce chce pražský dopravní podnik zahájit také 
výměnu trojice eskalátorů vedoucích z nástupiště stanice Anděl 
do jižního vestibulu Na Knížecí.

aktuality
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Praha hostila setkání 
expertů na fotoniku 

P odpora odborné diskuze na téma využití 
kosmických technologií založených na fotonice 
k řešení společenských výzev týkajících se 

zejména zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
byla cílem dalšího setkání stakeholderů projektu 
STEPHANIE, které 19. dubna jako jeden z partnerů 
projektu uspořádal pražský magistrát.

Účastníci setkání se seznámili s dokumentem Regionální 
vize, který vznikl jako jeden z dílčích výstupů projektu., Tento 
dokument ve spolupráci s dalšími odborníky zpracoval Jan 
Stachura, expert Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR 
a odborný pracovník projektu STEPHANIE. Regionální vize 
definuje základní potřeby, příležitosti a také překážky rozvoje 
mezisektorové spolupráce v oblasti technologií založených na 
fotonice v České republice. 

„Vesmírný výzkum má řadu specifik, je třeba zvýšit motivaci 
českých institucí k mezisektorové spolupráci prostřednictvím 
podpůrných programů a zlepšit celkové PR v této oblasti, které 
v Česku velmi chybí,“ řekl Jan Stachura. 

Jako překážku odborníci označili nedostatek finančních 
nástrojů na podporu výzkumu kosmických technologií. Jednou 
z možností, jak získat podporu na takto zaměřené projekty, je 
žádat o finanční prostředky v rámci mezinárodních operačních 
programů. Avšak úspěšnost podaných projektů českými 
institucemi do těchto operačních programů je velmi nízká, a to 

kvůli nedostatku zkušeností s psaním a řízením těchto projektů, 
jež v mezinárodní konkurenci neobstojí a také kvůli finanční 
náročnosti zpracování žádosti o podporu a jejích příloh. 

Podle expertů by řešením na národní úrovni mohlo být zřízení 
vlastní kosmické agentury, která by pomohla koordinovat 
a propagovat výzkumné, marketingové i finanční aktivity v této 
oblasti, tak jak je tomu v zahraničí. V současnosti spadá agenda 
kosmického výzkumu pod Ministerstvo dopravy ČR.

Se zahraničními partnery projektu jsou aktuálně, prostřednictvím 
výměny zkušeností a dobré praxe, řešeny možné způsoby, jak 
mezisektorovou spolupráci a financování projektů v této oblasti 
zlepšit. 

FAKTA O PROJEKTU 
• Projekt STEPHANIE (Space Technology with Photonics 

for Market and Societal Challenges) sdružuje osm partnerů 
ze sedmi evropských zemí, které chtějí sdílet zkušenosti 
a inovativní nápady, jež mohou přispět k využití vesmírných 
technologií založených na fotonice. 

• Projekt potrvá pět let a je rozdělen na dvě fáze - první 
skončí v prosinci 2019, druhá v prosinci 2021.

• Hlavní město Praha se na projektu podílí díky úspěchu 
v celoevropské konkurenci v programu Interreg Europe. 
Celkový rozpočet projektu činí 1,8 milionu eur, rozpočet 
pro Prahu dosahuje 145 tisíc eur, z nichž téměř 25 tisíc eur 
pokryje dotace z programu. 

aktuality

Pražský operační program 
jde příkladem Evropě

O perační program Praha – pól růstu ČR získal na 
mezinárodní konferenci zaměstnavatelských 
svazů a odborů v Bruselu uznání za 

excelentní práci se sociálními partnery. Prahu 
jako příklad dobré praxe na březnové akci díky 
dlouhodobé úspěšné spolupráci s pořádajícími 
organizacemi reprezentoval ombudsman pražského 
programu Jan Hauser.

Mezinárodní konferenci nazvanou „Role Evropského sociálního 
fondu v budování kapacit sociálních partnerů“ pořádaly 
na nejvyšší úrovni čtyři evropské konfederace sociálních 
partnerů: Evropská konfederace odborových svazů ETUC, 
sdružení zaměstnavatelů Business Europe, Evropské centrum 
zaměstnavatelů a organizací poskytujících veřejné služby 

CEEP a Evropská asociace řemesel a malých a středních firem 
UEAPME. Akce svedla dohromady zástupce zaměstnavatelů 
i zaměstnanců, experty na sociální dialog a na Evropský sociální 
fond (dále jen ESF), představitele řídicích orgánů operačních 
programů ESF i tvůrce politik z Evropské komise. Konference 
se konala v době, kdy vrcholí diskuze o budoucnosti evropské 
kohezní politiky po roce 2020. 

Zástupci evropských konfederací organizací sociálních partnerů 
tak diskutovali především o problémech, se kterými se jejich 
členské organizace v jednotlivých státech EU setkávají při 
využívání fondů Evropské unie a při spolupráci s jednotlivými 
řídicími orgány. Pražský operační program je v tomto směru ve 
srovnání s Evropou skvěle hodnocen díky kvalitně nastavenému 
systému partnerství, pravidelných konzultací a účasti sociálních 
partnerů ze všech oblastí v monitorovacím výboru a v odborných 
pracovních skupinách. Právě z vynikajících zkušeností 
Prahy vycházejí mnohé náměty, objevující se v souhrnných 
doporučeních celoevropských konfederací sociálních partnerů 
v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky Evropské unie.

Pražský operační program na konferenci zastupoval jeho ombudsman Jan Hauser (třetí zleva).
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Den Evropy připomněl 
význam evropské 
soudržnosti

P raha oslavila Den Evropy festivalem plným 
skvělé hudby, soutěží a jedinečných zážitků. 
Tato akce připomněla dvě významné události, 

které jsou s Evropou a Evropskou unií spjaty – 30leté 
výročí politiky soudržnosti a Evropský rok kulturního 
dědictví. Svůj prostor zde měl také Operační program 
Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), kde 
byl Magistrát hlavního města Prahy zastoupen 
odborem evropských fondů, a to ve společném stánku 
evropských fondů zorganizovaném Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR.

Den Evropy se konal na Střeleckém ostrově v Praze 9. května, v den, 
který je symbolem pro celou Evropu a Evropskou unii. Toto datum 
je připomínkou vystoupení francouzského ministra zahraničních věcí 
Roberta Schumana v roce 1950, kdy představil myšlenku mírové 
spolupráce v Evropě, která byla impulsem pro vznik Evropské unie. 
Česká republika je členem Evropské unie od roku 2004, od jejího 
vstupu do EU tak v květnu uplynulo čtrnáct let.

Pražský Den Evropy byl plný lidí, ale i zajímavostí spojených 
s jednotlivými expozicemi. Novou atrakcí stánku Evropských fondů 
byla virtuální realita, která umožnila návštěvníkům Střeleckého 
ostrova shlédnout projekty podpořené z evropských strukturálních 
a investičních fondů napříč celou Českou republikou ve 3D. 
Veřejnost zároveň mohla diskutovat se zástupci Eurocenter nebo 
přímo s představiteli jednotlivých řídicích orgánů Evropské unie.

Návštěvníci se pak mohli zapojit do zábavných i naučných 
soutěží určených především dětem. Ty měly například nakreslit, 
co by si v Praze přály za evropské peníze vybudovat. Pro děti 
byl připraven také komiksový fotokoutek, mohly si zahrát na 
nadrozměrné piano nebo vytvořit graffity.

OP PPR měl připravenou vlastní osmisměrku složenou ze slov 
spojených s Evropskou unií. Nevyškrtané znaky v ní obsahovaly 
tajenku. Kdo ji vyluštil, odnesl si zaslouženou cenu. (Pokud 
čtenáře toho článku její obsah zajímá, má možnost si ji na 
následující stránce zkusit vyluštit.)

Den Evropy na Střeleckém ostrově měl tedy bohatý program 
plný zábavy, debat, a zajímavých hostů, dobrého jídla 
a hudby. Akci zakončil OpenAir festival s hvězdným obsazením. 
Vystoupili Poetika, Emma Smetana a Mirai, moderoval Nasty.

aktuality

LEGENDA:

Ř E Č É P P O D P O R A D A S AUDIT LHŮTA SOUDNÍ 
DVŮR

V E E P O A O A I N O V A C E BELGIE LITVA STARTUP

Z L C V E P R A H A A G Č Í N BRUSEL LOGO ŠKOLA

D O Ě K R K H L M D Ě L O L R CÍL MALTA UKAZATEL

Ě CH Á A O O V L A J K A M L Ů DÁNSKO NÁBOR VĚDA

L R V V L P P Ó L M U K Z Ý V DOPRAVA OCHRANA VIZE

Á A Á Á R T L A T E E P P K D EUROZÓNA PARKOVÁNÍ VLAJKA

N N Z A N B H A A A O N V O Í EVROPA PARLAMENT VÝBOR

Í A X A A R Ů S T U Á Ě T M N GARANT PÉČE VÝZKUM

E E R V A U T T T B D R A U D HAAG PLATBA VZDĚLÁNÍ

I A T N Š S A A O A A I H N U HRANICE PODPORA ZÁLOHA

G I I U K E Č R O B Ý V T I O INOVACE POUTAČ

L C L E O L E T A Z A K U T S KOMUNITA PRAXE

E Z I V L P E U R O Z Ó N A Š KOOPERACE RADA

B Í E C A R E P O O K S N Á D KVÓTA ŘECKO

 TAJENKA: dvacet čtyři nevyškrtaných znaků čteno po řádcích

Zajímá vás, jakou tajenku osmisměrka ukrývá?  
Udělejte si chvilku a pusťte se do luštění.
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rozhovor

Bezmála 600 milionů korun je 
v pražském operačním programu 

připraveno na rozjezd a inovace 
malých a středních firem 

působících v hlavním městě. 
O takzvaných voucherech, 
o které se zájemci mohou 

ucházet od letošního března, 
jsme mluvili s Janem 

Dobrovským, ředitelem 
Odboru projektového 

řízení Magistrátu hlavního 
města Prahy, který má 
tuto oblast na starosti. 

Dotace pomáhají 
malým a středním 
firmám se startem 

a inovacemi 

Jan Dobrovský
ředitel Odboru projektového 

řízení Magistrátu  
hlavního města Prahy

Objemem vyčleněných prostředků jsou dva projekty schválené 
ve dvou výzvách těmi vůbec největšími, které jsou v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR realizovány. Jaké 
jsou důvody tohoto rozhodnutí? 

Hlavním cílem je usnadnit začínajícím pražským malým 
a středním podnikatelům vstup na relevantní trhy a ve všech 
– tedy i v déle podnikajících společnostech – významně zvýšit 
intenzitu inovací. Začínající podnikatelé potřebují podpořit při 
získávání nových obchodních příležitostí a znalostí nejnovějších 
trendů. Proto se pražský magistrát rozhodl nabídnout 
jednoduchý systém voucherů, které budou relativně snadno 
dosažitelné pro každého, kdo chce 
rozvíjet a propagovat svou firmu 
a spolu s Prahou růst.

V Praze se každý rok objeví velké 
množství nových malých a středních 
firem, jejichž rychlejší start brzdí nedostatek kapitálu 
a samozřejmě také nedostatek kvalifikovaných lidí. Proto jsme 

program logicky rozdělili tak, aby ho mohly využít všechny 
typy podnikatelských subjektů bez ohledu na obory svých 
činností. Zjednodušeně řečeno: Každý začínající podnikatel 
potřebuje vytvořit logo, webové stránky, prezentovat se na 
veletrzích, nabrat zkušenosti… Vouchery mu na to přispějí, 
a to více než výrazně: až 85 procenty.

Můžete nám jednotlivé typy voucherů alespoň orientačně 
přiblížit?

Vouchery v zásadě reflektují oblasti, které chce Praha v rámci 
Operačního programu Praha - 
Pól růstu ČR podporovat. Víme 
například, že je třeba, aby pražské 
firmy rychleji inovovaly. Proto 
Pražský voucher na inovační projekty 
podpoří vzájemnou spolupráci 

výzkumného a podnikatelského sektoru. Prostřednictvím výzev 

Na vouchery může dosáhnout každý, kdo 

rozvíjí a propaguje svou firmu. 
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rozhovor
v tomto projektu bude Praha malým 
a středním podnikům poskytovat 
prostředky na nákup služeb od 
výzkumných organizací. 

Každý začátek je těžký, proto je 
další typ voucherů určen na úhrady 
koučingu a mentoringu, tedy na 
transfer podnikatelského know-how od zkušených manažerů 
k začínajícím malým a středním podnikatelům. Jedná se tudíž 
o předávání praktických informací potřebných pro úspěšný 
rozjezd podnikání.

Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech pomůže 
začínajícím podnikatelům získat zkušenosti s podnikáním na 
vyspělých zahraničních trzích. Podnikatelé budou moci vyslat 
sebe či vybrané zaměstnance na několik měsíců, nejlépe na 
tři až čtyři, například na západní, či východní pobřeží USA 
(Silicon Valley a New York), či do Číny (Shanghai, Shenzhen 
a Peking). Výběr lokality záleží na podnikateli, možná je 
i podpora opakovaných pobytů. 

Cíl voucheru na kreativní služby je částečně zřejmý už z názvu. 
Pojmem kreativa si firmy zvykly označovat služby související 
zejména s vizuální komunikací. Práce profesionálů v oblastech 
jako grafický design, branding, copywriting, public relations, 
online reklama, video, animace a podobně připadá mnohým 
začínajícím podnikatelům příliš drahá, a proto volí metodu 
„udělej si sám“. Byť se zdá být úsporná, ve výsledku je často 
přijde draho, může být dokonce příčinou neúspěchu. Voucher 
slouží k minimalizaci nákladů na služby komunikačních agentur, 
jejichž profesionalita je zejména v počátcích podnikání pro 
další fungování firem klíčová.

Podobná situace je, pokud jde 
o účast na mezinárodních veletrzích 
a výstavách, která může mladým 
pražským společnostem otevřít 
nové trhy. I pro tuto oblast existuje 
specializovaný voucher, určený 
na úhradu nákladů spojených se 
zahraniční prezentací.

Jaké musí mít firma právní náležitosti, aby mohla o voucher 
požádat?

Musí mít statut právnické osoby a být založená nejdéle před 
třemi roky, což je podmínka OP PPR. Výjimkou je voucher na 
inovační projekty, kde mohou žádat firmy bez omezení data 
založení. Z hlediska sídla je třeba, aby byla firma zapsána 
v Praze. Má-li sídlo jinde v republice, avšak v metropoli aktivní 
pobočku zapsanou v živnostenském rejstříku, může žádat 
také. Podmínkou je dopad aktivit na území Prahy a cílená 
ekonomická aktivita realizovaná právě zde.

Čím se tento typ podpory liší od klasické dotace?

Především výrazným zjednodušením administrativního 
procesu. Žadatel si z nabídky vybere svůj voucher, vyplní 
žádost, projektový záměr a doloží nabídku od relevantního 
dodavatele. Formuláře jsou připraveny s maximálním 
důrazem na jednoduchost, přehlednost a minimalizaci 
formální chybovosti.

Vouchery propojí firmy s výzkumnými 

organizacemi, začínajícím podnikatelům 

zpřístupní know-how i zahraniční zkušenosti 

a pomohou jim s propagací.

Zájem žadatelů právě vrcholí, největší 

poptávka je po kreativních voucherech. 

Jakým způsobem mají zájemci o Pražský voucher požádat 
a jaké podmínky musejí splnit?

Veškeré potřebné informace jsou na stránkách 
www.prazskyvoucher.cz, a to 
velmi srozumitelně a přehledně. 
Žádosti se v tuto chvíli podávají 
prostřednictvím datové schránky. 
Tento jedinečný program je 
určen pro malé a střední podniky 
mladší tří let se sídlem nebo provozovnou v Praze. Voucher 
bude proplácen po doložení realizace schválených projektů.

O jaký typ voucherů je největší zájem?

V rámci právě probíhající první výzvy, která bude ukončena 
k 28. červnu, je velký zájem o kreativní vouchery, dosud 

bylo podáno přes sto žádostí. 
Úspěšná je také oblast koučingu 
a mentoringu. Zajímavý počet 
zájemců evidujeme i v případě už 
v dubnu ukončené výzvy k čerpání 
inovačních voucherů. Jak už to tak 

bývá, nejsilnější vlnu žádostí očekáváme na poslední chvíli, 
tedy ke konci června. 
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Komunitní centrum v Žitné 
ulici vyhledávají zejména 
ženy před důchodem 

Již rok a čtvrt mohou ženy v obtížné životní situaci využívat 
služeb kulturně komunitního centra, které v Žitné ulici 
provozuje Farní charita Praha 1. Cílem projektu, jenž 

získal dotaci z pražského operačního programu, je především 
podpora soudržnosti a začlenění žen bez domova nebo 
jinak sociálně vyloučených žen zpět do společnosti. Pomoc tu 
hledají především ženy před důchodem.

Komunitní centrum působí na stejné adrese jako nízkoprahové 
denní centrum určené výhradně pro ženy. Farní charita 
Praha 1 toto - v rámci ČR unikátní - zařízení otevřela s přispěním 
pražského magistrátu předloni v říjnu. Důvodem byla potřeba 
nabídnout ženám prostředí bez přítomnosti mužů, které vnímají 
jako ohrožující – podle některých údajů totiž bezmála čtvrtina 
českých žen zažívá ze strany mužského partnera fyzické násilí 
a třetina násilí psychické. Protože devět z deseti lidí žijících na 
ulici jsou muži, bývají navíc aktivity podobných center podřízeny 
jejich potřebám, zatímco potřeby žen, s ohledem na prožitá 
traumata mnohdy specifické, zůstávají opomíjeny.

V Praze žijí až dva tisíce lidí bez domova, z toho nejméně 
300 žen. „Ženské bezdomovectví je obrovské téma. Ženy 
na ulici a nebo jakkoli sociálně vyloučené narážejí na úplně 
jiné problémy a komplikace než muži. Ženské bezdomovectví 
je více latentní. Psychika žen je choulostivější na propad ve 
společenském žebříčku a konec na ulici většina cítí jako životní 

prohru a selhání. Samozřejmě jsou i více zranitelné, křehčí a na 
ulici stárnou rychleji, než muži, což je další atak na psychiku. Je 
to začarovaný kruh,“ řekla vedoucí kulturně komunitního centra 
Denisa Cháberová. 

V denním centru v Žitné ulici číslo 35 najdou ženy každý 
všední den kromě prvního čtvrtku v měsíci od 7:00 do 12:30 
nejen bezpečné prostředí pro odpočinek, ale také poradnu. Za 
symbolický poplatek se tu mohou osprchovat, vyprat si prádlo 
či získat nové, dát si čaj, kávu nebo polévku. 

Od loňského března zde také mezi 13. a 18. hodinou nabízí své 
aktivity kulturně komunitní centrum. Smyslem těchto aktivit je 
pomoci klientům získat zpět důležité návyky, vrátit jim vědomí 
vlastní hodnoty a důležitosti, víru v jejich schopnosti a motivovat 
je tak k návratu do běžného života. Protože centrum současně 
usiluje o přemostění bariér mezi svými klienty a  obyvateli okolní 
čtvrti a o jejich vzájemné propojení, jsou aktivity voleny tak, aby 
zaujaly i běžné obyvatele Nového Města. Kromě pravidelných 
aktivit typu cvičení, výtvarné činnosti, společenské hry, filmové 
projekce či společné vaření nabízí centrum také různé přednášky, 
semináře, koncerty, besedy a výstavy. „Programy komunitního 
centra mohou využívat i tzv. bezpeční muži, kteří našim ženám, 
ve většině případů, pomáhají zase přijmout mužskou energii 
jako kladný element a ne jako útočný a ohrožující prvek,“ uvedla 
Denisa Cháberová. 

Aktivit projektu se víceméně pravidelně účastní více než pět 
desítek žen, které si dokonce s sebou mohou přivést i své psy 
nebo kočky. „Nejvíce klientů máme v kategorii nad 55 let věku, 
což je současně i skupina nejohroženější bezdomovectvím. 
S přibližujícím se důchodovým věkem přímo úměrně klesají 
možnosti uplatnění na trhu práce, zvyšují se požadavky na 
kvalifikaci a výkon zaměstnanců a samozřejmě se snižují 
možnosti. U klientů, kteří již pobírají starobní důchod, je situace 
katastrofální a s minimální šancí na změnu. Výše důchodu 
většinou nestačí na uspokojení všech potřeb. Pokud jsou na stáří 
dva, je situace únosná, ovšem pokud partner chybí, nastává 
velký problém,“ podotkla vedoucí centra.

Upozornila také na nízký zájem veřejnosti. „Všeobecně platí, že 
zájem o neziskový sektor a charitativní projekty stoupá, bohužel 
se ve většině případů omezuje na vyklizení skříní s nepotřebnými 
věcmi, v lepším případě na donesení potřebných potravin nebo 

Ženy v komunitním centru se věnují i výtvarné činnosti. Jednou z aktivit je i společné vaření a stolování.
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kosmetiky. Za materiální pomoc jsme veřejnosti samozřejmě 
velmi vděčni, aktivní sdílení či podílení se na problematice je už 
věc jiná,“ poznamenala Denisa Cháberová. 

A z čeho má naopak radost? „Velkým úspěchem je nárůst 
schopnosti dlouhodobé práce našich klientů na dílčích 
projektech, například účast na Sametovém posvícení či tvorba 

připravovaného čtvrtletníku ́ Žitná aneb žít na…´. Ženy v obtížné 
sociální situaci často ztrácejí schopnost soustavné činnosti, 
vytrvalosti a soustředění, což je pro obstání ve společnosti 
klíčové. Bez těchto schopností je velmi obtížné udržet si svou 
práci a plnit své závazky. Tím větší máme radost, když se podaří 
tyto schopnosti probudit, vrátit a prohloubit,“ řekla vedoucí 
komunitního centra. 

Do budoucna má centrum i další cíl, a to pomoci ženám 
s návratem na pracovní trh. „Každá z našich klientek má 
za sebou dramatický osud a propad na dno a čím delší je 
pobyt na dně, tím hůř se dostává zpět na hladinu. Ideálním 
stavem pro takovéto případy je vytvoření tréninkových 
pracovních příležitostí, kde si ženy začnou znovu osvojovat 
pracovní návyky a odpovědnost a zestabilňovat svoji situaci 
i s bydlením,“ dodala Denisa Cháberová. 

FAKTA O PROJEKTU
• Podpora z OP PPR schválená v 18. výzvě nazvané 

Podpora komunitního života a sociálního podnikání: 
5,6 milionu korun

• Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2018

• Žadatel o podporu: Farní charita Praha 1 - Nové Město



 2 / 2018 | 23 22 | Zprávy z pólu – léto 2018

Dotace pomáhají dětem 
cizinců zvládnout českou 
školu

P omoci žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, především dětem s odlišným 
mateřským jazykem a dětem s poruchami 

učení, zvládnout běžnou výuku v české škole je 
hlavním cílem projektu, který uskutečňuje základní 
škola na pražské Hanspaulce v Praze 6. Projekt, 
podpořený dotací z pražského operačního programu, 
přímo pomáhá 156 žákům, užitek však přináší všem 
bezmála šesti stům žákům školy a více než třem 
desítkám jejích pedagogů.

Projekt na Základní škole Hanspaulka a Mateřské škole 
Kohoutek, jak zní celý název školy, byl zahájen předloni 
v červenci a v těchto dnech se uzavírá. Ve své první části vychází 
z faktu, že do Prahy se stěhuje mnoho cizinců pocházejících 
z jiného sociokulturního prostředí, jejichž děti je potřeba naučit 
dobře česky, aby se během základní školní docházky nepotýkaly 
s jazykovými problémy. Zaměřuje se na celkem 13 dětí, jejichž 
oba rodiče jsou cizinci, a na 68 dětí z bilingvních rodin. 

„Dva žáci s odlišným mateřským jazykem vykonali úspěšně 
přijímací zkoušky z českého jazyka na další stupeň vzdělávání. 
Bulharská holčička a chlapci z Filipín a Kanady, kteří do naší 
školy přišli před dvěma lety s nulovou znalostí českého jazyka, se 
dnes zúčastňují běžné výuky, doplněné individuálními hodinami 
českého jazyka,“ uvedla ředitelka školy Marie Pojerová.

Aktivity projektu míří i na učitele školy. „Vyučování v heterogenní 
skupině je vždy náročné. Je nutné zohlednit žáky s odlišným 
mateřským jazykem, připravit jim jiné pracovní listy, kopírovat 
zápisy. Projekt nám umožnil nakoupit učebnice a výukové 
materiály, které přípravu usnadnily. Díky vzdělávacím aktivitám 
pro učitele se zlepšila tvorba vyrovnávacích a individuálních 
plánů, byl vypracován roční plán s aktivitami i základní slovníček 
s jednoduchými frázemi pro začátek. Kromě jiného byli také 
například určeni tutoři – průvodci dětí v prvních měsících. Řekla 
bych, že nyní jsme na příchod dětí s odlišným mateřským 
jazykem připraveni mnohem lépe než před dvěma lety,“ řekla 
Marie Pojerová. 

Cílem projektu je také připravit ostatní žáky školy na život 
v multikulturní společnosti a poznáváním odlišných kulturních 
a společenských zvyklostí jiných národů je vést k toleranci 

o čem se mluví

a odmítání projevů rasismu a xenofobie. „Děti například 
porovnávaly zvyky v různých zemích, zajímaly se o země svých 
spolužáků, učily se v zážitkových aktivitách respektovat odlišnosti. 
Spolupracovaly také s metodičkou na materiálech, které jsme 
pro děti s odlišným mateřským jazykem připravili, zkoušely si i roli 
tutorů,“ poznamenala ředitelka školy. 

Druhá část projektu se zaměřuje především na pomoc bezmála 
sedmi desítkám žáků školy trpících poruchami chování a učení, 
jako je například ADHD, Aspergerův syndrom, dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie či dyskalkulie. „Děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami čerpají při výuce podporu asistentů, 
kteří spolupracují s učiteli na rozvoji jejich individuálních potřeb,“ 
přiblížila tuto část projektu Marie Pojerová. 

Škola již podobně zaměřený projekt úspěšně realizovala i dříve, 
a to díky dotaci z Operačního programu Praha – Adaptabilita. 

„Minulý projekt založil dobrou zkušenost, která pokračuje 
i po jeho skončení a je využívána. Jeho členové – vedení školy, 
výchovní poradci, psycholog a speciální pedagog – se i nadále 
jednou za 14 dní scházejí a monitorují dění ve škole,“ uvedla 
Marie Pojerová. 

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 2 nazvané 
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze 
v multikulturní společnosti: 2,4 milionu korun

• Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

• Žadatel o podporu: Základní škola Hanspaulka 
a Mateřská škola Kohoutek

Do běžné výuky se díky projektu mohou postupně  
plně zapojit i děti cizinců.

Společná práce na projektu přináší dětem nové poznatky a učí je toleranci.
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Dětské skupiny pražského 
magistrátu: spokojení 
rodiče i děti 

J iž třetí měsíc mají zaměstnanci pražského 
magistrátu možnost umístit své potomky do 
dětských skupin Zvonek či Klíček. Zařízení 

umístěné ve zrekonstruovaných prostorách paláce 
TeTa v Jungmannově ulici využívají především rodiče 
dvou až čtyřletých dětí.

Vybudování a provoz dětských skupin umožnila dotace 
z pražského operačního programu. Zaměstnanci magistrátu tím 

dostali příležitost lépe sladit svůj rodinný a pracovní život. Dvě 
dětské skupiny může navštěvovat v jednom časovém okamžiku 
celkem 24 dvou až šestiletých dětí (do zahájení povinné školní 
docházky). Ty mohou docházet buď každý den, nebo po dohodě 
jen některé dny. Zařízení je v provozu od 7.00 do 17.00 hodin. 
Ve středu, v úřední den magistrátu, se zavírá až v 18.00 hodin, 
v pátek naopak dříve, v 15.00 hodin.

Podle původních plánů měla být první dětská skupina otevřena 
letos v dubnu a druhá až v září. Protože však loni v říjnu rodiče 
v anketním průzkumu projevili o umístění dětí ve skupině velký 
zájem, požádal magistrát o dotaci na projekt druhé skupiny se 
stejným, tedy dubnovým termínem otevření. „Jinak bychom totiž 
jen těžko mohli nabídnout volná místa pro nepravidelné zájemce,“ 
vysvětlila vedoucí dětských skupin Andrea Hájková. 

o čem se mluví

Dětské skupiny sídlí v prvním patře paláce TeTa, přímo proti úřední 
budově magistrátu ve Škodově paláci. „Rodiče to k nám mají jen 
přes ulici a dokonce se mohou pohledem z okna přesvědčit, že jejich 
dítě je u nás opravdu spokojené,“ řekla Andrea Hájková. Každou 
skupinu mají na starosti dvě „tety“, které hladce a s úsměvem 
zvládají kompletní, takřka mateřskou péči, počínaje výměnou 
plenek u nejmenších dětí, přes didaktický program, procházky, 
stolování či odpolední spánek. Každá skupina má k dispozici 
vlastní místnost vybavenou vším potřebným a umývárnu. Počet 
pravidelně docházejících dětí zatím umožňuje používat jednu 
místnost jako denní hernu a jídelnu a druhou jako ložnici. 

Na osmi dětech, které v době naší návštěvy právě obědvaly, byla 
patrná spokojenost. S krájením řízku jim sice ještě „tety“ musely 
pomoci, většina z nich se ale zvládla najíst sama, s použitím 
vidličky a nože a navíc čistě – stopy bramborové kaše nesly 
bryndáčky a prostírání jen výjimečně. „Tety“ své svěřence už 
dokonale znají. Dvouletý Beník sice masu moc nedal, zato kaši si 
přidal, a navrch si vyžádal i další okurku. Uprostřed konzumace 
druhého „nášupu“ už ale začal vláčnět. “Beníkovi musíme dát 
oběd jako prvnímu, jinak nám u jídla usíná,“ podotkla s úsměvem 
„teta“ Stáňa, zatímco chlapci sundávala bryndák a odváděla ho 
do vedlejší místnosti, kde už čekaly zatažené žaluzie. 

Vybarvit postavičku do divadélka zvládly i nejmenší děti. 

Děti jsou v péči "tet" velmi spokojené.
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o čem se mluví

Zanedlouho už na připravených matracích ležely i ostatní děti a bylo 
vidět, že s usínáním problém mít nebudou. „Dopoledne chodíme na 
dětské hřiště ve Františkánské zahradě, nebo na Slovanský ostrov, 
takže děti si vyhrají, vyhládne jim a trochu se unaví,“ podotkla Andrea 
Hájková a dodala, že v plánu jsou i delší výlety.

Dětské skupiny představují pro rodiče vítanou pomoc nejen přes 
rok, ale také v létě. Zdaleka ne všichni totiž mají možnost starat 
se o dítě celé prázdniny, nebo ho po vyčerpání vlastní dovolené 

svěřit do péče prarodičů. „V červenci a v srpnu budeme mít stejný 
provoz jako v jiných měsících, žádné omezení mít nebudeme. 
Rodiče nám hlásí stále další děti,“ uvedla Andrea Hájková. 

Zájem o umístění dětí do dětských skupin sice stoupá, volná místa 
však ještě jsou. Podmínkou přijetí je především pracovně právní 
vztah rodiče k pražskému magistrátu, věk dítěte mezi dvěma lety 
a zahájením povinné školní docházky a očkování dle aktuálního 
očkovacího kalendáře. 

Proč právě Zvonek a Klíček?

Názvy skupin v sobě nesou symboliku české metropole. 
Z označení „stověžatá Praha“ vyplynula myšlenka vyzvánějících 
zvonů, která – převedena do světa dětí – dala vzniknout názvu 
„Zvonek“. Název „Klíček“ byl odvozen od symbolických klíčů od 
bran Prahy.

FAKTA O PROJEKTU
• Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 22 nazvané 

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti: dohromady 
6,2 milionu korun

• Doba realizace projektů: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

• Žadatel o podporu: Hlavní město Praha 

Děti vytvářely i "mořský svět". 
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tipy ombudsmana

Vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,

práce pražského ombudsmana pro evropské fondy není 
vždy spojena jen s Operačním programem Praha - pól 
růstu České republiky. Jednotlivé městské části i pražské 
organizace mají možnost využívat také celou řadu dalších 
evropských programů, což je důvodem, proč se k pražskému 
ombudsmanovi dostávají také případy spojené s programy 
poskytovanými jinými institucemi, než přímo magistrátem. 

Příkladem takové situace je zajímavá dotační výzva WiFi4EU 
na instalaci či rozšíření veřejných WiFi sítí, kterou vyhlásila 
přímo Evropská komise. Po jejím vyhlášení byly na seznamu 
příjemců, který vypracovalo české ministerstvo vnitra, uvedeny 
všechny obce České republiky, velká města zde však figurovala 
pouze souhrnně, bez jednotlivých městských částí. Tato 
skutečnost velká města z celého programu fakticky vyřadila, 
na což si pražskému ombudsmanovi stěžovali starostové 
několika pražských městských částí. Podle pravidel programu 
WiFi4EU má totiž každý žadatel možnost podat pouze jediný 
projekt v hodnotě 15.000 eur, tedy zhruba 380.000 korun. 
Pokud by seznam příjemců zůstal v původní podobě, Praha 
by mohla žádat o jediný příspěvek na WiFi v hodnotě 15.000 
eur.

Podmínky celoevropského programu, vyhlášeného přímo 
Evropskou komisí z Bruselu, je velmi těžké změnit. Díky 
několikatýdennímu intenzivnímu vyjednávání a tlaku 
pražského ombudsmana na Evropskou komisi a na 
ministerstvo vnitra, které je kontaktním místem pro program 
WiFi4EU v České republice, se však podařilo městské části 
na seznam oprávněných příjemců přidat. Praha tak dostala 
možnost získat 15.000 eur pro každou z 57 městských částí, 
celkově tedy až 855.000 eur, tedy téměř 22 milionů korun. 
Zejména pro menší městské části se jedná o nezanedbatelnou 
částku, která pomůže s rozvojem důležité infrastruktury.

Jak program WiFi4EU funguje? Města, městské části či 
obce mohou téměř bez papírování, pomocí systému tzv. 
voucherů, získat paušální dotaci ve výši 15.000 eur na 
pořízení a instalaci hardwaru pro zřízení nových, nebo zásadní 

vylepšení stávajících veřejných WiFi sítí s přístupem na internet. 
Podmínka je jediná - provozovat tuto síť s minimální rychlostí 
30 Mbs nejméně tři roky a umožnit na ni bezplatný přístup 
občanům.

Vzhledem k tomu, že současně se zařazením jednotlivých 
pražských městských částí bylo nutné přidat mezi příjemce 
také všechny městské části všech velkých měst, posloužil 
pražský ombudsman tentokrát radnicím a obyvatelům všech 
krajů České republiky.

Bližší informace o programu WiFi4EU jsou k dispozici na 
internetové adrese www.wifi4eu.eu.

PhDr. Jan Hauser

ombudsman Odboru evropských fondů MHMP
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