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Program

13.30 – 13.45 Registrace účastníků

13. 45 – 14.00 Úvod, cíle semináře

14.00 – 14.20 Představení finančního nástroje JESSICA v OPPK

14.20 – 15.00 Principy poskytování podpory formou finančního 

PwC

nástroje JESSICA v OPPK

15.00 – 15.20 Přestávka, občerstvení

15.20 – 16.05 Případová studie – modelový projekt k financování 
z FN JESSICA

16.05 – 16.30 Diskuze k projektovým záměrům
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• FN JESSICA není dotace, ale návratná finanční pomoc (zvýhodněný úvěr)

• Jde o jiný způsob, jak využít část prostředků ze strukturálních fondů na 
projekty v oblasti regenerace měst (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas)

• Zvýhodněné  úvěry neposkytuje řídící orgán OPPK, ale vybraný správce

Finanční nástroj JESSICA - představení 
Finanční nástroj JESSICA – jiná forma podpory než dotace

PwC

• Zvýhodněné  úvěry neposkytuje řídící orgán OPPK, ale vybraný správce
Fondu rozvoje města (FRM), řídící orgán má jinou roli (zejména kontrolní 
a procesní)

• Předpokládaný objem finančních prostředků OPPK pro FN JESSICA:
cca 320 mil. Kč

• FN JESSICA vyžaduje jiný přístup k designu projektů  (provozní příjmy/ 
úspory, projektové financování)
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Finanční nástroj JESSICA - představení
Výhody zavedení nové formy podpory v rámci OPPK

Výhody

OPPK bude moci nově podpořit projekty, pro které lze obtížně získat 
dotaci (ziskovost, komplikované partnerské vztahy, spolupráce se soukromým
sektorem).

OPPK umožní spolupráci městských částí s malými a středními 
podnikateli na revitalizaci brownfields (otevře oblast podpory 2.1 pro 
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Výhody
nástroje
JESSICA
v OPPK

podnikateli na revitalizaci brownfields (otevře oblast podpory 2.1 pro 
podnikatele, tzn. že odstraní omezující faktor vlastnictví objektů pro čerpání).

Příjemci OPPK budou moci využít úvěrový nástroj za výhodných podmínek
(úvěrová sazba, úvěrové podmínky – zajištění, bonita žadatele, splatnost).

Řídící orgán OPPK má možnost podpořit pilotní projekty v rámci
současného programového období 2007 – 2013 a připravit se na omezení
dotačního způsobu podpory městských projektů a posílení podílu
finančních nástrojů v programovém období 2014 – 2020.



Finanční nástroj JESSICA v OPPK - představení 
Role řídícího orgánu OPPK a poskytovatele úvěrů (FRM)

- Řídící orgán OPPK je
zřizovatelem investiční rady; 
vyhlašuje VŘ na správce FRM, 
kontroluje plnění smluvních 
podmínek, nastavuje podmínky

- Fond rozvoje města (FRM)
Spravuje prostředky FN 
JESSICA, identifikuje vhodné
projekty, hodnotí je, podílí se na

Schéma zavedení finančního nástroje JESSICA 
v regionu Praha

Hlavní město Praha

MMR MF (PCO, AO) EK, NKÚ

PwC

projekty, hodnotí je, podílí se na
jejich výběru, zajišťuje smluvní 
vztahy s příjemci a provádí 
monitoring a kontrolu investic.
Správce FRM bude vybrán na
základě veřejné zakázky 
(předpoklad: duben 2013).

- Investiční rada = zástupci
řídícího orgánu, odborníků na 
městské projekty, podílí se na 
výběru správce FRM a na 
hodnocení/výběru projektů.
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Investiční 
rada

Hlavní město Praha
(Řídící orgán OPPK)

Fond rozvoje měst

Projekty

Zvýhodněné úvěry



Finanční nástroj JESSICA v OPPK - představení 
Dosavadní postup řídícího orgánu OPPK

1

2

Implementace finančního nástroje v OPPK schválena Radou HMP dne 16. 10.
2013.

Provedení revize OPPK
•realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 a 1.2 do oblasti 2.1;
•rozšíření okruhu příjemců v oblasti 2.1 o malé a střední podniky.

Schválení změn v OPPK členy Společného monitorovacího výboru OPPK

PwC
Zvýhodněné úvěry v OPPK
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Schválení změn v OPPK členy Společného monitorovacího výboru OPPK
(listopad 2012).

Revize OPPK zaslána ke schválení Evropské komisi (předpoklad 
schválení: únor/březen 2013).

Zavedení
finančního nástroje
JESSICA v OPPK

Aktuálně probíhá: 
•příprava komunikační strategie;
•příprava ZD na správce Fondu rozvoje měst;
•příprava investiční strategie;
•zajištění procesu notifikace.



Finanční nástroj JESSICA v OPPK - představení 
Harmonogram dalších kroků zavedení FN JESSICA

Příprava VŘ na správce FRM

Posouzení vlivu na ŽP (NATURA, SEA)

Schválení revize OPPK (DG REGIO)

Notifikace (DG COMPET)

1 – 2/2013

2 – 3/2013

1 – 2/2013

2 – 3/2013
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Schválení revize OPPK (DG REGIO)

Schválení investiční strategie (RHMP)

Vyhlášení VŘ na správce FRM

Uzavření dohody se správcem FRM

Zvolení Investiční rady 3 – 4/2013

2013/2014

2/2013

4/2013

Zahájení FN JESSICA v OPPK

10/2013

2 – 3/2013



Poskytování podpory formou FN JESSICA v OPPK
Podmínky získání návratné podpory z OPPK

• Projekt vychází z regionální strategie

- Soulad s prioritami Strategického plánu hl. m. Prahy (SPRM)

• Oprávnění příjemci úvěrů

- Hlavní město Praha, jeho městské části, MSP, organizace založené a zřízené HMP nebo 
městskými částmi, nestátní neziskové organizace

PwC

městskými částmi, nestátní neziskové organizace

• Soulad s podmínkami veřejné podpory

- Na projekty se budou vztahovat podmínky poskytování veřejné podpory

• Soulad s pravidly způsobilosti 

- Proinvestovat finanční prostředky FRM do konce roku 2015 (poskytnutí úvěrů)

• Parametry zvýhodněných úvěrů (výše, doba splatnosti, úroková sazba)

- Součástí investiční strategie, schválené investiční radou (aktuálně ve fázi přípravy)
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Principy financování formou FN JESSICA v OPPK
Rozdíly financování z dotace a návratných zdrojů

Zvýhodněný úvěr z OPPK

• Studie proveditelnosti, zajištění 
spolufinancování

Jaký typ podpory je vhodný pro můj projekt vzhledem k jeho 
aktuálně nastaveným parametrům?

Dotace

• Studie proveditelnosti, zajištění 
spolufinancování

Fáze přípravy

PwC

• MSP jako vlastník nemovitosti
může být součástí projektu 
(příjemcem podpory)

• Ano (provozní výnosy/ úspory),
jsou zdrojem splátek úvěru

• Podle pravidel veřejné podpory

• Projekty více partnerů (např. 
město dohromady se 
soukromými firmami)

9
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• MSP jako vlastník nemovitosti
není součástí projektu (pouze 
smluvním partnerem)

• Ne, výnos znamená snížení
dotace (finanční mezera, 
veřejná podpora)

• 5 let od finančního ukončení

• Náklady partnera nejsou
způsobilé

Vztah vlastník
nemovitosti / příjemce

Udržitelnost projektu

Výnosnost projektu

Partnerství v projektu



Principy financování formou FN JESSICA v OPPK
Schéma realizace typového projektu v rámci FN JESSICA

Fond rozvoje měst 
(FRM)

smlouva

splátky
půjčky

půjčka 
na projekt
revitalizace
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pozemky a budovy

smlouva

Hlavní město Praha/ 
Městská část

Revitalizace
veřejných ploch s.r.o.

prostředky na realizaci
projektový management
poradenství pro město

splátky za realizaci
a údržbu

veřejných prostranství 

projekt revitalizace
centra města

Zvýhodněné úvěry v OPPK leden 2013



Principy financování formou FN JESSICA v OPPK
Základní poznatky z dotazníkového průzkumu
Změna dotačního projektu na projekt financovatelný formou zvýhodněného úvěru z 
OPPK (JESSICA)

• Kombinace dotace a úvěru (riziko dvojího 
financování)

Znaky dotačního projektu

• Rozdělit projekt na část financovanou 
zvýhodněným úvěrem a část financovanou z 
dotace

Znaky dotačního projektu
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• Nové využití zpravidla nekomerční,  nulové 
předpokládané výnosy z provozu

• Nová výstavba na nevyužitém pozemku či 
naopak demolice bez nové výstavby

• Nutnost započítat výkup pozemku do 
způsobilých výdajů

• V rámci dopracování projektové
dokumentace (ekonomické posouzení)
analyzovat/nalézt provozní příjmy/ úspory 
pro splácení úvěru (nájem od
provozovatelů služeb občerstvení a 
doprovodných služeb, pronájem prostor,
úspory energií, zapojení soukromých
finančních zdrojů)

• Model spolupráce s vlastníkem/ vlastníky
pozemku/nemovitosti

• Projekt řešící přestavbu a nové využití 
stávajících opuštěných objektů
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