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Finanční rámec pražských programů
Alokace z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR)
v období 2007 – 2013 pro hl. m. Prahu:
 Celkem bylo původně vyčleněno 294 mil. EUR tj. 8,23 mld. Kč
z EU (kurz 28 Kć/EUR)
 Z toho 59,1 mil. EUR bylo poskytnuto do operačních programů
MPSV, MŠMT a MMR na financování projektů s celonárodním
dopadem
 Zůstalo k dispozici: 234,9 mil. EUR, 6,6 mld. Kč (tj. 940 mil. Kč
na 1 rok)
 Výše spolufinancování EU je 85 % (15 % z národních zdrojů)
Pro porovnání:
V období 2004 – 2006 bylo pro hl. m. Prahu z EFRR vyčleněno v
programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2):
 Celkem 71,3 mil. EUR, 2 mld. Kč (tj. 667 mil. Kč na 1 rok)
 Výše spolufinancování EU 50% (50% z národních zdrojů)
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Ukončení příjmu projektů v první výzvě

10 týdnů po vyhlášení

OP Praha - Konkurenceschopnost
Globální cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské
země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu,
zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a
telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Specifické cíle

Specifické cíle

Specifické cíle

•Zlepšení dostupnosti
dopravních
a telekomunikačních
služeb

•Zkvalitnění
životního prostředí

•Zvýšení
konkurenceschopnosti Prahy rozvojem
a efektivním využitím
jejího inovačního
potenciálu

Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Životní prostředí

Inovace a
podnikání

Hlavní rozdíly mezi JPD 2 a OPPK
Program

JPD 2

OPPK

území

území 24 městských částí

celá Praha

veřejná
podpora

Hodnocení dle subjektu

Hodnocení dle činnosti

zaměření

řídicí orgán
+ zprostředkující
orgány

oblast podpory obdobná
(doprava, životní prostředí, výzkum a vývoj, podpora
podnikatelů)
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Centrum pro regionální
rozvoj

Hlavní město Praha

Územní zacílení programů
JPD 2

OPPK

Zaměření OPPK
 Člení se na 4 prioritní osy
PO 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
PO 2 - Životní prostředí
PO 3 - Inovace a podnikání
PO 4 - Technická pomoc
 Prioritní osy se dále člení na oblasti podpory

Finanční rámec OPPK
Prioritní osa

Alokace
celkem
(v mil.
EUR)

Podíl na
alokaci
OPPK
(v %)

Ze zdrojů
EU
(v %)

Ze státního
rozpočtu ČR
(v %)

Z rozpočtu
HMP
(v %)

Dopravní
102,8
dostupnost
a rozvoj ICT

37,2 %

85 %

7,5 %

7,5 %

Životní
prostředí

69,1

25,0 %

85 %

7,5 %

7,5 %

Inovace a
podnikání

96,7

35,0 %

85 %

7,5 %

7,5 %

Technická
pomoc

7,8

2,8 %

85 %

7,5 %

7,5 %

276,4

100,0 %

85 %

7,5 %

7,5 %

Celkem

Finanční rámec OPPK pro prioritní osy
37,2%

35,0%

25,0%

2,8%
Dopravní
dostupnost a
rozvoj ICT

Životní
prostředí

Inovace a
podnikání

Technická
pomoc

PO 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
Cíl: zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních
služeb
Obsahuje 2 oblasti podpory:
1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.1 - Podpora ekologicky
příznivé povrchové veřejné dopravy
 Podporované aktivity

Výstavba tramvajových tratí

Budování bezbariérových přístupů (stanice metra)

Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride

Výstavba nových cyklostezek
 Oprávnění žadatelé

HMP

Dopravní podnik HMP, a. s.

Vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace apod.)
 Finanční alokace:

92,5 mil EU (cca 2,6 mld. Kč)

Oblast podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Podporované aktivity
 Rozvoj telekomunikačních sítí (zejména projekty zaměřené na
místní sítě, včetně zřizování veřejných internetových terminálů)
 Rozvoj e-služeb městské správy (e-government), jejich
dostupnosti i využití
 Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb
Oprávnění žadatelé
 HMP
 MČ
 Nestátní neziskové organizace
Finanční alokace
 10,3 mil EUR (cca 84 mil. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů
• 500 000 Kč

PO 2 – Životní prostředí
Cíl: zlepšení životního prostředí
Obsahuje 2 oblasti podpory:
2.1 Revitalizace a ochrana území
2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních
zdrojů

Oblast podpory 2.1 - Revitalizace a ochrana území
Podporované aktivity
 Revitalizace ploch s ekologickou zátěží (brownfields)
 Regenerace veřejných prostranství v obytných územích (sportovní a
víceúčelové plochy, volnočasové areály apod.)
 Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch
(parky aj.), revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících
budoucí rozvoj území, obnova historicky cenných objektů a areálů
 Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně doprovodné zeleně
 Budování protipovodňových opatření
 Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně
Oprávnění žadatelé
 HMP
 MČ
 Organizace zřizované HMP a MČ HMP
 Provozovatel MHD (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., apod.)
 Nestátní neziskové organizace
Finanční alokace 60 mil EUR (cca 1,68 mld. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů 500 000 Kč

Oblast podpory 2.2 - Úsporné a udržitelné využívání
energií a přírodních zdrojů
Podporované aktivity
 Realizace energetických úspor a možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie (narazení spalování tuhých paliv obnovitelnými zdroji,
nelze financovat pouhé zateplení objektů, to pouze jako doplněk –
třeba doložit energetický audit)
 Snížení energetické a materiálové náročnosti provozu města
(Jedná se o budovy poskytující veřejné služby)
Oprávnění žadatelé
 HMP, MČ, organizace zřizované HMP a MČ HMP
 Nestání neziskové organizace
Finanční alokace
 9,1 mil EUR (cca 255 mil. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů
• 1 000 000 Kč

PO 3 – Inovace a podnikání
Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a
efektivním využitím jejího inovačního potenciálu
Obsahuje 3 oblasti podpory:
3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi
základnou výzkumu a vývoje a praxí
3.2 Rozvoj podnikatelského prostředí
3.3 Podpora rozvoje podnikatelských subjektů

Oblast podpory 3.1- Rozvoj inovačního prostředí a
partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a
praxí
Podporované aktivity
 Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou
účastí organizací výzkumu a vývoje (technologické a vědecké parky,
podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska
zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje)
 Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších
subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované
v těchto sítích
 Rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávací
Oprávnění žadatelé
 HMP, MČ, organizace zřizované HMP a MČ HMP
 Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR,
výzkumné ústavy apod.),NNO
 Podnikatelské subjekty, Profesní sdružení (podnikatelská sdružení,
hospodářské komory apod.

Oblast podpory 3.1- Rozvoj inovačního prostředí a
partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a
praxí
Finanční alokace
• 62,7 mil EUR (cca 1,76 mld. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů
• 1 000 000 Kč
 Výdaje partnera
• Způsobilé v případě, že mají charakter unikátní, specifické činnosti
k daným aktivitám v projektu, kterou nelze běžně získat na trhu

Oblast podpory 3.2 - Podpora příznivého
podnikatelského prostředí
Podporované aktivity
• Stimulace nových forem spolupráce firem, městské správy,
podnikatelských sdružení (zejména hospodářské komory), neziskového
sektoru, výzkumných a dalších institucí (např. klastry, aj.)
• Výstavba poradenských, příp. specializovaných školících středisek pro
zaměstnance a řídící pracovníky MSP (s prioritním zaměřením na inovační
procesy a transfer nových technologií, marketing a propagaci
ekonomického potenciálu území)
• Investice do objektů a zařízení, které budou zajišťovat pracovní příležitosti
a služby pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze - chráněné dílny,
logistická střediska s péčí o handicapované, základny veřejných prací
• Realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a
rekonstrukce vybraných památek a památkových objektů bezprostředně
sloužících turistice)

Oblast podpory 3.2 - Podpora příznivého
podnikatelského prostředí
Oprávnění žadatelé
 HMP
 MČ
 Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské
komory apod.)
 Nestátní neziskové organizace
Finanční alokace
 11,9 mil EUR (cca 333 mil. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů
• 500 000 Kč

Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních
podniků
Podporované aktivity
 rozvoj MSP
 Vybrané OKEČ (cca 20)
 zpracovatelský průmysl
 ICT vývoj
 Sociální péče
 Zdravotní péče
 Ubytování a stravování
Oprávnění žadatelé
 Podnikatelské subjekty – MSP (i začínající)
Finanční alokace
 22,1 mil EUR (cca 618 mil. Kč)
Minimální hranice způsobilých výdajů
• 500 000 Kč

Projekty generující příjmy
Jakých projektů se týká
 Projektů, které nezakládají veřejnou podporu
 Důsledky generování příjmů
 Žadatel musí doložit kvalifikovaný odhad příjmů
 Čisté příjmy po dobu realizace a po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od
doby uvedení projektu do provozu, se odečítají od požadované
dotace

Finanční spoluúčast
Projekty nezakládající veřejnou podporu
Hlavní město Praha, městské části a organizace jimi zřízené
• 100 % (85 % EU, 7,5 % SR, 7,5 % HMP)
Ostatní
• 90 % výdajů kryje dotace, 10 % spoluúčast žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu
Pravidlo de minimis


maximálně 200 tisíc EUR (cca 5,6 mil. Kč)



Spoluúčast 45 % veřejné zdroje, 55 % žadatel



možná změna – navýšení podílu dotace

Velké projekty


20 % malí a 10 % střední podnikatelé (30/60 mil Kč)

Výběr projektů
 Formální posouzení

Hodnocení přijatelnosti projektu (soulad s cíli oblasti podpory)

Hodnocení formálních náležitostí projektu (zejména vyřešení vlastnických
vztahů, pravomocné územní rozhodnutí, projektová dokumentace, studie
proveditelnosti)
 Bodování projektů

Projektoví manažeři obodují projekt dle hodnotících kritérií

Velká různorodost projektů – možnost vyžádat si posudek experta

Projekty musí získat min. 50 bodů
 Analýza rizik a hodnocení ex-ante
 Výbor Evropských fondů
Kontroluje, zda-li proces výběru projektů proběhl transparentně a v
souladu s pracovními postupy

•

 Schválení projektů Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy
 Uzavření smlouvy

6 měsíců po ukončení výzvy

Děkuji za pozornost
Michal Struha
tel. 236 002 859
michal.struha@cityofprague.cz

