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Seznam zkratek 

 

zkratka text 

ARES Registr ekonomických subjektů 

AV ČR Akademie věd ČR 

CO2 oxid uhličitý 

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů 

ČR Česká republika 

ČVUT České vysoké učení technické 

DPP Dopravní podniky Praha 

EFRR Evropský fond regionálního rozvoje 

EO evaluační otázka 

EK Evropská komise 

EPC Energy Performance Contracting 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS fokusní skupina 

ICT Informační a komunikační technologie 

IS MONIT Informační systém MONIT 

MČ Městská část 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP malé a střední podniky 

MV Ministerstvo vnitra 

NACE Statistická klasifikace ekonomických činností 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

OPPA Operační program Praha - Adaptabilita 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha – pól růstu ČR 

OP ŽP Operační program životního prostředí 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PO prioritní osa 

ŘO řídící orgán 

SF strukturální fondy 

SSR Společný strategický rámec 

SŠ Střední škola 

SŠUAŘ Střední škola umělecká a řemeslná 

http://www.firmy.cz/detail/361319-stredni-skola-umelecka-a-remeslna-praha-smichov.html?source=fhint#utm_source=seznam.cz&utm_medium=hint&utm_campaign=detail-firmy&utm_term=SŠUAŘ&utm_content=horni-odkaz
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TC tematický cíl 

TSK Technická zpráva komunikací 

UK Universita Karlova 

VaV věda a výzkum 

VaVaI výzkum a vývoj a inovace 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Vysoká škola 

VŠE Vysoká škola ekonomická 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

ZŠ Základní škola 

ZZ závěrečná zpráva 

ŽP  životní prostředí 
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Manažerské shrnutí  

Zadavatelem projektu „Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v  rámci politiky soudržnosti 

pro období 2014–2020“ byl Magistrát hl. m. Prahy. Řešitel projektu byl vybrán na základě 

výběrového řízení, smlouva o dílo byla podepsána dne 10. 1. 2013.  Řešitelem projektu byla 

společnost RegioPartner, s.r.o. 

Cílem analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy bylo přesně vymezit a vydefinovat hlavní 

potřeby hl. m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů za účelem 

přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období a to i v případě, že by hl. m. Praha 

v rámci implementačního uspořádání budoucí politiky soudržnosti nezískala vlastní program a 

musela by se tak snažit uplatnit výsledky tohoto šetření v  jiném implementačním uspořádání. 

V rámci prováděného šetření absorpční kapacity se zpracovatel zaměřil nejen na celkovou 

absorpční kapacitu plánovaného programu, ale zejména pak na absorpční kapacitu jednotlivých 

tematických cílů (prioritních os). Smyslem tohoto šetření bylo stanovit nejen kvantitu potenciálních 

žadatelů dílčích tematických cílů, ale také jejich strukturu, projektovou i finanční připravenost ne bo 

zjistit motivaci žadatelů podávat projekty. Uvedená zjištění pak zpracovateli programu umožní 

přesněji stanovit konkrétní cílovou skupinu, potřebnou alokaci na danou prioritní osu, resp. oblast 

podpory apod. 

Výzkumná etapa projektu zahrnovala dvě na sebe navazující části - dotazníkové šetření a 

organizace fokusních skupin.  

Kvantitativní dotazníkové šetření mezi potenciálními příjemci bylo klíčovou metodou sběru 

primárních dat. V rámci tří kol dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 10 058 subjektů 

působících v hl. městě Praze. Počet vrácených vyplněných dotazníků činil 1 179, což znamená 

návratnost téměř 12 %.  

Struktura vzorku dle typu organizace 

 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Veřejná výzkumná instituce (31 odpovědí)

Veřejná vysoká škola (89 odpovědí)

Školská právnická osoba (121 odpovědí)

Sdružení fyzických nebo právnických osob (13 odpovědí)

Nestátní nezisková organizace (239 odpovědí)

Veřejnoprávní subjekt (163 odpovědí)

Podnikatelský subjekt (523 odpovědí)

2,7%

7,6%

10,3%

1,0%

20,1%

13,6%

44,7%
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Fokusní skupiny prohloubily a doplnily informace získané dotazníkovým šetřením, příp. přinesly 

některé nové informace a napomohly ověřit a prohloubit kvantitativní výsledky z  dotazníkového 

šetření.  

Celkem bylo realizováno 7 fokusních skupin, přičemž každá pokrývala jeden tematický cíl (prioritní 

osu) OP PPR. Každé fokusní skupiny se účastnilo v  průměru 10 účastníků (8 – 18 účastníků), což 

umožnilo zpracovateli v rámci osobního kontaktu získat unikátní pohled celkem 69 potenciálních 

příjemců budoucího OP PPR. Shrnutí hlavních zjištěných poznatků je uvedeno v „Kartách k fokusním 

skupinám“, které tvoří Přílohu 1. 

Analytická část 

Na základě posouzení zájmu žadatelů o podporu z budoucího OP PPR lze konstatovat, že zájem je ze 

strany žadatelů velmi vysoký, cca 73 % dotázaných respondentů uvažuje o čerpání prostředků z OP 

PPR, přičemž 2/3 respondentů již mají zkušenosti z minulého programového období.  

Z pohledu typu projektu lze konstatovat, že téměř každý čtvrtý subjekt má v  zásobníku oba typy 

projektů, tj. projekt investičního i neinvestičního charakteru, přičemž v celkové bilanci mírně 

převažují projektové záměry neinvestičních charakteru, jak ukazuje níže uvedený graf. 

Charakter projektu z hlediska typu investic 

 

Celkem 769 respondentů dotazníkového šetření deklarovalo, že uvažuje o neinvestičních 

projektech, přičemž mezi těmito neinvestičními záměry je nadpoloviční většinou dotázaných 

preferována oblast vzdělávání a vzdělanosti. 

Příslušnost neinvestičních projektových záměrů dle prioritních os  

 

U projektů neinvestičního charakteru respondenti projevili největší zájem o prioritu 10.8 Podpora 

vzdělávacích programů celoživotního učení, následovanou prioritou 10.4 Podpora dalšího 

vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků. V těsném závěsu následuje třetí nejžádanější 

priorita v oblasti neinvestičních projektů, a to priorita 10.1 Podpora aktivit k posílení zájmu o 

žádoucí obory. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Investiční (EFRR)

Neinvestiční (ESF)

44,7%

55,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Vzdělávání a vzdělanost (PO 10)

Podpora sociálního začleňování (PO 9)

Podpora zaměstnanosti (PO 8)

57,2%

18,3%

24,5%
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O investičních projektech uvažuje celkem 662 subjektů dotazníkového šetření, zhruba polovina 

investičních projektů by směřovala přímo nebo nepřímo do oblasti ekonomiky a rozvoje podnikání.  

Příslušnost investičního projektového záměru dle prioritních os 

 

Při bližším pohledu na „atraktivitu“ prioritních os, resp. investičních priorit hl. m. Prahy pro oblast 

„tvrdých“ investic, je zřejmá vyšší koncentrace opět v  oblasti vzdělávání a vzdělanosti. 

Z pohledu atraktivity investičních priorit hl. m. Prahy financovaných z EFRR, tzn. u projektů 

investičního charakteru lze konstatovat, že respondenti preferují prioritu 10.9 Zkvalitnění a 

zefektivnění vzdělávání, následovanou prioritou 3.1 Regionální fondové a úvěrové nástroje.  Na 

dalším místě je priorita 1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace . 

(blíže viz kapitola 4.3) 

Jedním z významných atributů absorpční kapacity je i finanční rozsah potenciálních projektů. Jak 

vyplývá z níže uvedeného grafu, prakticky polovina z dotázaných respondentů předpokládá velikost 

neinvestičního projektu do 3 mil. Kč. Naopak ve velikostní kategorii nad 10 mil. Kč by byly 

předkládány neinvestiční projekty zcela výjimečně.  

 

Finanční rozsah neinvestičních projektových záměrů  

 

Při detailnějším členění velikostních kategorií (kap. 4.4.1)) je jasně zřejmé, že těžiště projektů bude 

ve finanční kategorii 1 až 5 mil. Kč (82,5 % projektových záměrů). 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Vzdělávání a vzdělanost (PO 10)

Podpora sociálního začleňování (PO 9)

Kvalitnější městské prostředí (PO 6)

Udržitelné využívání zdrojů energie (PO 4)

Lepší podmínky pro podnikání (PO 3)

Posílení výzkumu a technologického rozvoje (PO 1)

29,2%

8,2%

9,9%

9,1%

20,2%

23,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

do 3 mil. Kč

do 10 mil. Kč

více ne 10 mil. Kč

49,9%

46,5%

3,6%

Finanční rozsah neinvesticních projektových záměrů
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Rozložení projektových záměrů investičního typu dle jednotlivých velikostních kategorií je oproti 

neinvestičním projektům vyrovnanější. Předpoklad projektů spadajících do velikostní kategorie do 3 

mil. Kč a do 10 mil. Kč je velmi vyrovnaný (37,9 %, resp. 36,2 %). Na rozdíl od neinvestičních 

projektů je významně zastoupena finanční kategorie nad 10 mil. Kč (25,9 %).  

 

Finanční rozsah investičních projektových záměrů  

 

Při detailnějším členění velikostních kategorií (kap. 4.4.2) je zřejmé, že nejfrekventovanější 

velikostní skupinou jsou projekty do 3 mil. Kč (23,5 %) a projekty do 5 mil. Kč (20,7 %). Naproti 

tomu u investičních projektů lze očekávat i projekty výrazně převyšující částku 10 mil. Kč a to 

v rozsahu až 25 %. 

S velikostí projektů souvisí i problematika spolufinancování z vlastních zdrojů příjemce. Níže 

uvedený graf detailně specifikuje únosnou míru spolufinancování dle jednotlivých 

charakteristických typů potenciálních příjemců.   

 

Únosná míra spolufinancování projektu z  vlastních zdrojů 

 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

do 3 mil. Kč

do 10 mil. Kč

více než 10 mil. Kč

37,9%

36,2%

25,9%

Finanční rozsah investicních projektových záměrů
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Veřejná výzkumná instituce (31 odpovědí)

Veřejná vysoká škola (89 odpovědí)

Školská právnická osoba (121 odpovědí)

Sdružení fyz. nebo práv. osob (13 odpovědí)

Nestátní nezisková organizace (2393 odpovědí)

Veřejnoprávní subjekt (163 odpovědí)

Podnikatelský subjekt (523 odpovědí)
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Podle očekávání jsou nejvíce odolnou skupinou k  míře spolufinancování podnikatelské subjekty, 

které ve 20 % případů připustily spolufinancování ve výši 50 % a pouze v 10 % případů uvedly za 

limitní spolufinancování ve výši 5 %. Tento trend se potvrdil i v  rámci diskusí s účastníky FS, kdy byl 

dosažen konsenzus v míře spolufinancování od podnikatelských subjektů ve výši 30 – 50%. 

Na míru spolufinancování jsou podle výsledků výzkumu velmi citlivé školské právnické osoby a 

nestátní neziskové organizace. Téměř pro polovinu z  nich je limitní mezí únosného spolufinancování 

5 %. Schopnost míry spolufinancování pod 10 % pak uvádí zhruba 70  % z nich. Tento trend se 

potvrdil i v rámci diskusí s touto skupinou žadatelů. NNO jsou z převážné části závislé na dotacích 

z veřejných zdrojů bez možnosti generovat příjem. Pro velkou část NNO by tak vyšší míra 

spoluúčasti znamenala pozastavení realizace projektů.  

Specifickou skupinou potenciálních příjemců jsou veřejnoprávní subjekty, zejména městské části. 

Jak vyplývá z kapitoly 4.5, tak městské části jsou potenciálními žadateli ve všech prioritních osách, 

neboť jejich zákonné kompetence jsou rozsáhlé. MČ jsou napojeny na veřejné rozpočty (rozpočet 

hl. m. Prahy), tudíž jejich manévrovací prostor v oblasti spolufinancování je velmi omezený.  

Podobná situace je také u žadatelů z řad veřejných škol, jejichž zřizovateli jsou MČ. Tyto školy jsou 

financovány z rozpočtů MČ a ve většině případů negenerují příjmy z vlastní činnosti (nebo jen velmi 

omezeně). Dalším negativním aspektem je rozpočtování svázané s  tvorbou rozpočtu na 1 rok, neboť 

délka projektu je ve většině případů delší než 1 rok (s tímto úzce souvisí i délka vyhodnocování 

projektových žádostí).  

Co se týče finančních nástrojů, tak téměř polovina potenciálních žadatelů by projekt za jiných 

podmínek, než je dotační podpora, nerealizovala. Na druhou stranu je velké množství potenciálních 

žadatelů, kteří se zatím nerozhodli (41,3 %). Lze se domnívat, že důvodem tohoto postoje je 

nedostatek informací o konkrétních podmínkách, které budou s  nedotační podporou spojeny.  

 

Zájem potenciálních žadatelů o finanční nástroje  

 

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

nevím

NE, projekt bych nerealizoval kdyby  byl podpořen 
nedotačním titulem

ANO, projekt bych realizoval i kdyby  byl podpořen 
nedotačním titulem

41,3%

47,0%

11,7%
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Při bližším pohledu na názory jednotlivých charakteristických skupin žadatelů můžeme identifikovat 

určité odchylky od průměrného názoru uvedeného výše. Opět se ukazuje odlišný přístup 

podnikatelských subjektů k podpoře ze SF ve srovnání s ostatními skupinami. Prakticky 

20 % podnikatelských subjektů by akceptovalo podporu formou nedotačního titulu.  

 

Zájem skupin potenciálních žadatelů o finanční nástroje  

 

V rámci dotazníkového šetření 1179 respondentů subjektivně identifikovalo rizika, která vnímají 

jako potenciální hrozbu pro příští programové období. Ke čtyřem nejvýznamnějším 

identifikovaným rizikům, spojených s realizací projektového záměru spolufinancovaného z fondů 

EU, se respondenti vyjádřili takto: 

 

 Rizika spojená s realizací projektu ze subjektivního pohledu potenciálních žadate lů 

 

Citlivost jednotlivých skupin žadatelů k definovaným rizikům je blíže specifikována v  kapitole 4.8. 

3,3%

4,5%

5,9%

9,1%

6,8%

5,6%

19,5%

50,0%

59,6%

54,2%

36,4%

54,0%

58,4%

35,6%

46,7%

36,0%

39,8%

54,5%

39,1%

36,0%

44,9%
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Veřejná výzkumná instituce (n=30)

Veřejná vysoká škola (n=89)

Školská právnická osoba (n=118)

Sdružení fyzických nebo právnických osob (n=11)

Nestátní nezisková organizace (n=235)

Veřejnoprávní subjekt (n=161)

Podnikatelský subjekt (n=477)

Ano Ne Nevím

32,0%

25,8%

26,2%

15,9%

Nemožnost zajistit potřebné 
spolufinancování z vlastních zdrojů

Podporované aktivity nebudou 
odpovídat mým potřebám

Administrativní zátěž spojená se 
získáním podpory přesáhne moje 
možnosti

Hrozba nedodržení podmínek a 
navrácení dotace
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Součástí výzkumu bylo taktéž identifikovat typické aktivity v jednotlivých PO. Typové aktivity byly 

identifikovány jak na základě výstupů dotazníkového šetření, tak fokusních skupin. Součástí „karty 

k fokusní skupině“ je přehled hlavních aktivit, které byly s  účastníky jednotlivých FS diskutovány. 

Přehled aktivit vyplývajících z dotazníkového šetření je uveden v Příloze 2.  

Závěr 

Souhrn hlavních zjištění: 

 Absorpční kapacita OP PPR je velmi vysoká, což vyplynulo nejen z  terénního výzkumu, ale i 

z porovnání s absorpční kapacitou v období 2007 – 13. 

 Projektové záměry ve všech prioritních osách mají potenciál převýšit disponibilní alokaci.  

 Absolutně nejatraktivnější prioritní osou z pohledu množství potenciálních projektových 

záměrů (investičních i neinvestičních) je PO 10 Vzdělávání a vzdělanost. 

 PO 1 Posílení výzkumu a technologického rozvoje a PO 3 Lepší podmínky pro podnikání, 

společně reprezentují cca 45 % absorpční kapacity a jsou orientovány do ekonomické 

oblasti, která má potenciál zásadním způsobem přispět k  naplnění globálního cíle OP PPR. 

 Potenciál pro spolufinancování projektů z vlastních zdrojů se různí v závislosti na typu 

žadatelů – podnikatelské subjekty připouští ve větší míře spolufinancování až do výše 

50 % nákladů projektu, naproti tomu NNO a školská zařízení deklarují možnosti velmi nízké 

finanční spoluúčasti (5 – 10 %). 

 S výjimkou podnikatelských subjektů nejsou potenciální žadatelé připraveni využívat 

finanční nástroje kromě dotací. 

 Za významná rizika spojená s realizací projektů v příštím období lze považovat zejména 

obavy ze zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů a obavy z přílišné administrativní 

zátěže spojené s předkládáním žádostí a vlastní realizací projektů. 

Souhrn hlavních doporučení: 

 S ohledem na velmi omezené disponibilní zdroje zvážit koncentraci finančních prostředků 

do omezeného množství priorit, resp. omezit počet priorit (7. Verze OP PPR má rozsáhlou a 

roztříštěnou strukturu obsahující 27 investičních priorit financovaných z  EFRR a 25 

neinvestičních priorit financovaných z ESF). 

 S ohledem na potřebu koncentrace finančních prostředků zvážit omezení potenciálních 

žadatelů v rámci jednotlivých PO na klíčové a relevantní typy žadatelů, kteří jsou schopni 

s ohledem na majetkoprávní hledisko a rozsah kompetencí realizovat efektivní a udržitelné 

projekty, resp. mají dlouhodobé zkušenosti s prací s cílovou skupinou. 

 Intenzivně komunikovat s potenciálními žadateli již v průběhu přípravy OP PPR předběžné 

nastavení pravidel a požadavků programu, a to z  důvodu časové a finanční náročnosti 

přípravy rozsáhlých projektových záměrů. 

 V maximální možné míře usilovat o snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů a 

příjemců pomoci z OP PPR. 

 Zvážit přípravu seed-fondu v rámci PO 1 a PO 3. 
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1. Úvod  

Tento dokument představuje finální výstup (závěrečnou zprávu) k projektu „Analýza absorpční 

kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020“, jehož zadavatelem 

je Magistrát hl. města Prahy.  

Hlavní zjištění z analýzy absorpční kapacity budou využity jako jeden ze vstupů pro dopracování 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen OP PPR) na období 2014 - 2020.  

Závěrečná zpráva shrnuje výsledky výzkumu a terénního šetření, včetně výsledků a závěrů z  jednání 

fokusních skupin. Detailní metodologie řešení projektu byla uvedena ve Vstupní zprávě, zde jsou 

proto uváděny pouze konkrétní údaje vztahující se k  výzkumným aktivitám.  

V průběhu řešení projektu (leden – březen 2013) docházelo na straně zadavatele k průběžné 

aktualizaci návrhu OP PPR. Vzhledem k tomu, že výstupy k dotazníkového šetření byly zafixovány 

k 7. variantě OP PPR, bylo s touto variantou OP PPR pracováno v průběhu celého projektu.  

Cílem OP PPR je zajistit efektivní realizaci investic v  Praze, které povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k  zajištění kvalitního života 

obyvatel.  

 Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy směřující k  naplnění 

role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky.  

 Efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, 

energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje; vyvažování jejich vzájemných vazeb.  

Z hlediska tematické koncentrace a v souladu s výše uvedenými cíli je OP PPR rozpracován do sedmi 

prioritních os korespondujících se sedmi tematickými cíli EU. OP PPR je připravován jako program 

multifondový, tzn., že finanční podpora EU bude poskytována prostřednictvím Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF). To umožní v rámci jednoho 

operačního programu podporu jak investičních („tvrdých“) tak i neinvestičních („měkkých“ ) 

projektů.  

Základní struktura OP PPR je následující: 

Název a číslo prioritní osy Zdroj financování 

PO 1 Posílení výzkumu a technologického rozvoje a inovací EFRR 

PO 3 Lepší podmínky pro podnikání EFRR 

PO 4 Udržitelné využívání zdrojů energie  EFRR 

PO 6 Kvalitní městské prostředí EFRR 

PO 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil ESF 

PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě EFRR + ESF 

PO 10 Vzdělávání a vzdělanost EFRR + ESF 

číslování prioritních os koresponduje s číslováním příslušných tematických cílů EU 
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Jak vyplývá z uvedené tabulky, prioritní osy 9 a 10 mají charakter multifondových prioritních os. 

Tato skutečnost je v analýze absorpční kapacity zohledněna a zpracovatel dále v textu (kapitola 4) 

analyzuje samostatně projekty investičního a neinvestičního charakteru.  

Detailní struktura OP PPR, resp. přiřazení investičních priorit hl. m. Prahy jednotlivým prioritním 

osám, je uvedena v Příloze 4.  

  

1.1 Cíle projektu  

Cílem analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy bylo přesně vymezit a vydefinovat hlavní 

potřeby hl. m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů za účelem 

přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období a to i v případě, že by hl. m. Praha 

v rámci implementačního uspořádání budoucí politiky soudržnosti nezískala vlastní program a 

musela by se tak snažit uplatnit výsledky tohoto šetření v  jiném implementačním uspořádání. 

Předmětem projektu bylo provedení důkladné analýzy absorpční kapacity investičních priorit EU a 

investičních priorit hl. m. Prahy, které se promítají v jednotlivých tematických cílech návrhu OP PPR.  

V rámci prováděného šetření absorpční kapacity se zpracovatel zaměř il nejen na celkovou 

absorpční kapacitu plánovaného programu, ale zejména pak na absorpční kapacitu jednotlivých 

tematických cílů (prioritních os). Smyslem tohoto šetření bylo stanovit nejen kvantitu potenciálních 

žadatelů dílčích tematických cílů, ale také jejich strukturu, projektovou i finanční připravenost nebo 

zjistit motivaci žadatelů podávat projekty. Uvedená zjištění pak zpracovateli programu umožní 

přesněji stanovit konkrétní cílovou skupinu, potřebnou alokaci na danou prioritní osu, resp. oblast 

podpory apod. 

Dílčí cíle (úkoly) projektu 

V souladu se zadávací dokumentací bylo řešení celého projektu rozděleno do pěti úkolů, jejichž 

postupné řešení dalo obraz o celkové absorpční kapacitě jednotlivých tematických cílů (TC) návrhu 

OP PPR.  

1) Identifikace specifických oblastí (oborů) u každé investiční priority a jejich cílových skupin, 

resp. identifikace potenciálních příjemců 

2) Sestavení reprezentativního vzorku potenciálních cílových skupin dle jednotlivých oblastí a 

realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu týkající se absorpční kapacity pro 

programové období 2014 – 2020 

Realizovaný výzkum se zaměří především na tyto aspekty:  

a) Motivace dané cílové skupiny předkládat projekty spolufinancované ze strukturálních 

fondů na území hl. m. Prahy 

b) Identifikace potřeb cílových skupin ve formě projektových záměrů včetně přibližné 

specifikace finančního rozsahu uvažovaných projektů  
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c) Ochota financovat část nákladů projektů z vlastních zdrojů příjemce a možná kapacita 

(rozsah) tohoto spolufinancování dle jednotlivých cílových skupin 

d) Potenciál pro využití nedotační podpory (finančních nástrojů)  

3) Na základě získaných dat stanovení absorpční kapacity specifických oblastí (oborů) a 

cílových skupin a dále vymezených investičních priorit a tematických cílů  

4) Identifikace příležitostí a rizik daných oblastí (oborů) a cílových skupin ve vztahu k  absorpční 

kapacitě  

5) Stanovení závěrů a formulace doporučení týkající se absorpční kapacity pokrývající 

vymezené TC s přihlédnutím k současné absorpční kapacitě a k budoucímu trendu vývoje a 

potřeb hl. m. Prahy 

V souladu s uvedenými dílčími cíli (úkoly) byly v zadání stanoveny zásadní otázky, na které se 

analýza snaží nalézt odpověď: 

1. Jaké oblasti (obory) a potenciální příjemci podpory mají největší relevanci pro 

využívání strukturálních fondů v budoucím programovém období v rámci vymezených 

tematických cílů? 

2. Jak jsou tyto subjekty připraveny z hlediska svých potřeb/projektových záměrů pro 

budoucí programové období?  

3. Mají potenciální příjemci za nových podmínek spolufinancování pro programové 

období 2014 - 2020 motivaci využívat finanční podporu ze strukturálních fondů EU a 

realizovat projekty na území hl. m. Prahy?  

4. Mají potenciální příjemci dostatečnou finanční kapacitu pro spolufinancování 

podporovaných aktivit, popř. jsou ochotni vynaložit stanovený podíl nákladů z 

vlastních zdrojů (s přihlédnutím na vyšší podíl spolufinancování, než je tomu v 

současném programovém období)?  

5. Jsou potenciální příjemci připraveni na využívání nedotační podpory (tzv. finančních 

nástrojů)? 

6. V jakých oblastech, u jakých typů projektů a jakou formou využít prostředky rozpočtu 

hl. m. Prahy na spolufinancování projektů? 

7. Jaká je absorpční kapacita navržených oblastí podpory?  

8. Jaká existují rizika spojená s implementací politiky soudržnosti v budoucím 

programovém období v  návaznosti na zjištěnou absorpční kapacitu v jednotlivých TC?  

9. Jaká doporučení jsou vyvozena ze současné absorpční kapacity?   
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2. Průběh řešení projektu  

V souladu s požadavky zadání byl projekt rozdělen do několika základních etap: 

Přípravná fáze, resp. určení rozsahu a struktury projektu  

V průběhu přípravné části řešení projektu byly realizovány tyto aktivity: 

 Prvotní desk-research (studium klíčových dokumentů hl. m. Prahy, národních dokumentů, 

dokumentů k OP PK a OP PA, studium dokumentů EU atd.) 

 Zpracování návrhu dotazníku a jeho komunikace se zadavatelem  

 Prvotní identifikace potenciálních příjemců podpory (cílových skupin) dle jednotlivých TC  

 Zpracování databází potenciálních respondentů (data z  IS MONIT a veřejné zdroje) 

 Dopracování metodologie řešení projektu  

Výstupem přípravné fáze, předloženým zadavateli, byla Vstupní zpráva.  

Získávání informací a jejich analýza  

V průběhu informačně-analytické části řešení projektu byly realizovány tyto aktivity : 

 Programování dotazníku do webové aplikace 

 Dopracování finálního znění dotazníku v závislosti na pilotním testování 

 Sestavení databází potenciálních respondentů 

 Prvotní analýza potenciálních příjemců dle TC/PO a stanovení hypotéz  

 Zahájení analýzy absorpční kapacity  

Výstupem této fáze, předloženým zadavateli, byla 1. Průběžná zpráva. 

Výzkumná část projektu 

V průběhu výzkumné části řešení projektu byly realizovány tyto aktivity : 

 Odsouhlasení finálního znění dotazníku zadavatelem 

 Adresář subjektů oslovených dotazníkem 

 1. kolo dotazníkového šetření (start 4. 2. 2013) 

 2. kolo dotazníkového šetření (start 8. 2. 2013) 

 Doplnění seznamu respondentů na základě odpovědí 1. kola  

 3. dodatkové kolo dotazníkového šetření (start 11. 2. 2013)  

 Zpracování předběžných analytických výstupů 

 Příprava fokusních skupin (databáze účastníků, pozvánky, návrh scénářů, oslovení 

potenciálních účastníků) 

Výstupem této fáze, předloženým zadavateli, byla 2. Průběžná zpráva.  
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Návrhová  část projektu 

V této závěrečné etapě byly dokončeny některé výzkumné práce, provedeno zobecnění získaných 

poznatků. Těžištěm pak bylo zpracování návrhové části  projektu. 

 Zpracování výsledků dotazníkového šetření 

 Zpravování scénářů pro fokusní skupiny 

 Realizace fokusních skupin 

 Shrnutí poznatků získaných při organizaci fokusních skupin  

 Zpracování výsledných analytických výstupů 

 Zodpovězení zadaných otázek 

 Zpracování závěrů projektu 

Výstupem této fáze, předloženým zadavateli, je Závěrečná zpráva.  

Harmonogram prací 

Níže jsou uvedeny detailnější termíny vážící se k jednotlivým etapám řešení projektu.  

 

VSTUPNÍ ZPRÁVA 

Popis aktivity/výstupu Dílčí termín plnění 

Podpis smlouvy a oficiální zahájení projektu. 10. 1. 2013 

Odevzdání návrhu vstupní zprávy  16. 1. 2013 

Zpracování připomínek zadavatele a odevzdání finální verze  25. 1. 2013 

 

1. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 

Popis aktivity/výstupu Dílčí termín plnění 

Odevzdání návrhu 1. průběžné zprávy  31. 1. 2013 

Prezentace 1. Průběžné zprávy a konzultace se zadavatelem. 4. 2. 2013  

Zpracování finální verze dotazníku 4. 2. 2013 

Zpracování připomínek zadavatele a odevzdání finální verze  8. 2. 2013 
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2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 

Popis aktivity/výstupu Dílčí termín plnění 

1. kolo dotazníkového šetření. 4. 2. 2012 

2. kolo dotazníkového šetření  8. 2. 2013 

3. kolo dotazníkového šetření 11. 2. 2013 

Zpracování předběžných závěrů z dotazníkového šetření 13. 2. 2013 

Příprava scénářů pro fokusní skupiny 14. 2. 2013 – 19. 2. 2013 

Identifikace účastníků fokusních skupin, jejich oslovení. 11. 2. 2013 – 13. 2. 2013 

Odevzdání návrhu 2. průběžné zprávy  14. 2. 2013 

Prezentace 2. Průběžné zprávy a konzultace se zadavatelem 15. 2. 2013 

Zpracování připomínek zadavatele a odevzdání finální verze  25. 2. 2013  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Popis aktivity/výstupu Dílčí termín plnění 

Organizace fokusních skupin. 27. 2. – 7. 3. 2013 

Obsahová analýza, klastrování výsledků z kvalitativního výzkumu  15. 2. – 7. 3. 2013 

Zakomponování veškerých dat ze sběru primárních a sekundárních dat, 
dokončení analýzy (v závislosti na kvalitě a kvantitě vstupních dat) a 
vyhodnocení výsledků. Formulace prvních souhrnných závěrů ve vztahu 
k absorpční kapacitě. 

25. 2. – 7. 3. 2013 

Vyvození závěrů a formulace doporučení k vhodnému nastavení 
absorpční kapacity OP PPR, zpracování finálního výstupu 

7. 3. 2013 – 14. 3. 2013 

Odevzdání návrhu Závěrečné zprávy   14. 3. 2013 

Prezentace finálních výstupů 
15. 3. 2013 – 19. 3. 2013 

(dle dohody se 
zadavatelem) 

Zpracování připomínek zadavatele a odevzdání finální verze „Analýzy 
absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro 
období 2014–2020“  

21. 3. – 31. 3. 2013 
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3. Realizace výzkumných aktivit  

Výzkumná etapa projektu zahrnuje dvě na sebe navazující části - dotazníkové šetření a 

organizace fokusních skupin.  

Z hlediska posloupnosti byl výzkum zahájen dotazníkovým šetřením. Fokusní skupiny b yly 

organizovány po ukončení dotazníkového šetření a po jeho vyhodnocení. Ačkoliv struktura 

fokusních skupin byla stanovena v předstihu, tak na zpracování jejich scénářů měly vliv i dílčí 

závěry z dotazníkového šetření. Cílem fokusních skupin bylo nejen prohloubit zjištění vyplývající 

z dotazníkového šetření, ale také všude tam, kde analytické závěry formulované na základě 

dotazníkového šetření vykazovaly prvky pohybnosti, byla snaha dojít na fokusních skupinách 

k jejich verifikaci a zpřesnění. 

3.1 Dotazníkové šetření  

Kvantitativní dotazníkové šetření mezi potenciálními příjemci bylo klíčovou metodou sběru 

primárních dat. Toto šetření bylo také hlavním zdrojem dat pro zodpovězení otázek 2, 3, 4 a 5, 

neboť ostatní metody neposkytují dostatek relevantních informací.  

Dotazník se skládal ze dvou hlavních částí – z části identifikační a věcné. Věcná část dotazníkového 

šetření se zaměřila na několik okruhů otázek: 

 zájem potenciálních žadatelů čerpat prostředky z  OP PPR a jejich motivace; 

 zaměření projektů potenciálních žadatelů a jejich finanční rozsah;  

 finanční limity absorpční kapacity. 

Na tyto okruhy otázek navazují analytická zjištění vymezující: 

 odlišnosti v postojích jednotlivý charakteristických skupin žadatelů;  

 finanční potenciál jednotlivých skupin žadatelů pro spolufinancování projektů.  

Výstupy věcné části dotazníkového šetření  jsou uvedeny v kapitole 4.  

3.1.1 Způsob výběru reprezentativního vzorku  

S cílem zajistit maximální reprezentativnost vzorku subjektů oslovených v  rámci dotazníkového 

šetření byla výchozí databáze adres vytvářena na základě tří aspektů:  

 forma organizace  

 předmět činnosti organizace,  

  velikost (v případě podnikatelského subjektu)  

Pro sestavení vzorku oslovených subjektů byli potenciální příjemci podpory z  OP PPR zatříděni do 

pěti skupin dle předmětu činnosti: 
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1. Podnikání ve výrobě a službách 

V této skupině byla využita databáze ekonomických subjektů a reprezentativní vzorek byl 

sestaven tak, aby byly zastoupeny jednotlivé sekce podle NACE. Současně byla výběrovým 

kritériem i velikost daného subjektu tak, aby byly zastoupeny subjekty všech velikostníc h 

kategorií od OSVČ a mikropodniků až po velké podniky. 

2. Vzdělávání 

Do této skupiny byly zařazeny prakticky všechny dostupné subjekty působící na území hl. m. 

Prahy. Vedle veřejného sektoru byly do této skupiny zahrnuty i subjekty z  privátní sféry a 

vzdělávací instituce ustavené podle zákona. 

3. Věda, výzkum a inovace 

Kromě vzdělávacích institucí, které se vědou, výzkumem a inovacemi také částečně zabývají, 

byly prostřednictvím této skupiny do osloveného vzorku zahrnuty všechny dostupné 

subjekty působící na území hl. m. Prahy, jejichž činnost spadá do oddílů NACE 72. Vedle 

veřejných výzkumných institucí byly do vzorku zahrnuty i podnikatelské subjekty 

s příslušným NACE. 

4. Zdravotnictví a sociální péče 

Do této skupiny byly zařazeny všechny subjekty uvedené  v databázi poskytovatelů 

zdravotních služeb a v databázi poskytovatelů sociálních služeb na území hl. m. Prahy. 

5. Správní a zájmové organizace 

Pro identifikaci subjektů spadajících do této skupiny a zahrnutých do výběrového vzorku 

byla východiskem provedená předběžné identifikace potenciálních příjemců. Vedle 

správních orgánů a jejich příspěvkových organizací byly do vzorku  pro výzkum zahrnuty i  

další subjekty veřejného života. 

Další skupinou pro sestavení vzorku oslovených subjektů byly nestátní neziskové organizace 

působící v hl. městě Praze. Jako třetí soubor pro sestavu oslovených subjektů byli požiti úspěšní i 

neúspěšní žadatelé z OP PA a OP PK. 

Protože dotazníkové šetření bylo anonymní, není možné explicitně určit, který konkrétní subjekt 

dotazník vyplnil a který nikoliv. Základní zdrojová databáze (viz první řádek tabulky) obsahovala 

zejména kontakty na podnikatelské subjekty, ale v  menší míře v ní byly zastoupeny i subjekty 

veřejnoprávní a neziskové. Vzhledem k vysokému počtu kontaktních adres nebylo možné databázi 

dál třídit, a proto je vysoce pravděpodobné, že některé kontakty z  této základní zdrojové databáze 

jsou duplicitně zastoupeny i v jiných sledovaných kategoriích. Na základě toho se lze také domnívat, 

že skutečná návratnost v kategorii podnikatelských subjektů je ještě o něco vyšší.  

Celkový počet a struktura oslovených subjektů vyplývá z  tabulky 1. Současně je u jednotlivých 

typů oslovených subjektů uveden počet obdržených odpovědí a vyčíslena míra response.  
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TABULKA 1: STRUKTURA OSLOVENÉHO VZORKU DLE TYPU SUBJEKTU 

Typ subjektu 
Počet 

oslovených 
subjektů1) 

Počet 
získaných 
odpovědí 

Míra 
response 

(%) 

Podnikatelské a ostatní subjekty z veřejných databází2) 8 955 609 7 

Městská část hl. m. Prahy  52 37 71 

Veřejné výzkumné instituce 48 31 65 

Vysoké školy (veřejné a soukromé)3) 65 114 175 

Vyšší odborné školy a střední školy (veřejné a soukromé) 193 118 61 

Základní školy (veřejné a soukromé) 182 54 30 

Mateřské školy (veřejné a soukromé) 329 37 11 

Poskytovatel sociálních služeb 374 128 34 

Zdravotnické zařízení4) 48 51 106 

Celkem 10 058 1 179 12 

Z toho ne/úspěšní žadatelé z OP PA a OP PK 3 048 698 23 
1) počet individuálních emailových adres 
2) některé kontakty v této skupině jsou pravděpodobně duplicitně zastoupeny i v  dalších kategoriích 
3) téměř dvojnásobná návratnost dotazníku je způsobená tím, že žádost o jeho vyplnění byla odeslána na rektoráty a děkanáty 
veřejných a soukromých vysokých škol (celkem 65 adres), odkud se pravděpodobně šířila do dalších pracovišť. Další vyplněné dotazníky 
v této skupině mohou pocházet od ne/úspěšných žadatelů z  OP PA a OP PK, mezi kterými bylo vysoké zastoupení vysokoškolských 
pracovišť 
4) zde je počet získaných odpovědí navýšen odpověďmi z  ostatních skupin 

 

3.1.2 Vyhodnocení struktury respondentů zapojených do dotazníkového šetření  

V rámci tří kol dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 10 058 subjektů působících v hl. městě 

Praze. Počet vrácených vyplněných dotazníků činil 1 179, což znamená návratnost téměř 12 %.  

Jak vyplývá z dále uvedených grafů, podařilo se dosáhnout velmi rozličné struktury respondentů, 

prakticky ze všech hledisek (velikostní struktura, předmět činnosti, charakter organizace atd.) . 

Poněkud nevyvážená, z hlediska potenciálního zaměření projektů OP PPR, se zpracovateli jevila 

response podnikatelských subjektů a proto bylo nad původní předpoklad připraveno i 3. doplňkové 

kolo, cíleně zaměřené na podnikatelské subjekty v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání a 

zdravotnictví.  

 

 

 



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

26 

SOUHRNNÝ PŘEHLED 

GRAF 1: STRUKTURA VZORKU DLE TYPU ORGANIZACE 

 

 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY 

GRAF 2: STRUKTURA VZORKU PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 

 

 

GRAF 3: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 
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GRAF 4: STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ PODLE PŘEDMĚTU ČINNOSTI 

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKTY 

GRAF 5: STRUKTURA VZORKU VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ 

 

GRAF 6: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI U VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ 
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NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO) 

GRAF 7: STRUKTURA VZORKU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

 

GRAF 8: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

 

STRUKTURA ČINNOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO 

GRAF 9: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁNÍ 
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GRAF 10: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO ZAMĚŘENÝCH NA VaVaI 

 

GRAF 11: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO ZAMĚŘENÝCH NA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI 

 

 

PŮSOBNOST ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

GRAF 12: STRUKTURA ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 
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Fokusní skupiny sice nezajistily potřebný objem dat pro statistické zpracování, avšak prohloubily a 

doplnily informace získané dotazníkovým šetřením, příp. přines ly některé nové informace. V rámci 

zjišťování absorpční kapacity realizace fokusních skupin napomohla ověřit a prohloubit kvantitativní 

výsledky z dotazníkového šetření.  

Celkem bylo realizováno 7 fokusních skupin, přičemž každá pokrývala jeden tematický cíl (prioritní 

osu) OP PPR. Každé fokusní skupiny se účastnilo v průměru 10 účastníků (8 – 18 účastníků), což 

umožnilo zpracovateli v rámci osobního kontaktu získat unikátní pohled celkem 69 potenciálních 

příjemců budoucího OP PPR.  

TABULKA 2: HARMONOGRAM REALIZACE FOKUSNÍCH SKUPIN  

Termín Zaměření fokusní skupiny 

27. 2. 2013 PO 1 - POSÍLENÍ VÝZKUMU TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ  

28. 2. 2013 PO 3 - LEPŠÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ  

1. 3. 2013 PO 4 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE  

4. 3. 2013 PO 6 - KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ  

5. 3. 2013 PO 8 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODPORA MOBILITY PRACOVNÍCH SIL  

6. 3. 2013 PO 9 - PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ  

7. 3. 2013 PO 10 - VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST  

 

3.2.1 Způsob výběru reprezentativního vzorku  

Výběr reprezentativního vzorku pro fokusní skupinu proběhl na základě zhodnocení následujících 

kritérií: 

 účastníkův zájem projevený při vyplňování dotazníku;  

 účastníkovy znalosti v oblasti projektového řízení nebo zkušenosti s  realizací projektu 

podpořeného ze strukturálních fondů EU;  

 účastníkovy expertní znalosti k tématu fokusní skupiny. 

V dotazníkovém šetření projevilo zájem o účast na FS více než 250 subjektů. Z tohoto vzorku byly 

nominovány relevantní subjekty tak, aby v  každé FS tvořily přibližně 2/3 účastníků. U každého 

kandidáta bylo dohledáno, s jakou prioritní osou a s jakými investičními prioritami se ztotožnil 

v rámci dotazníkového šetření. Dále byla individuálně posouzena expertíza jednotlivých účastníků, 

popř. předmět činnosti či obor podnikání jednotlivých subjektů. Skutečnost, že v každé fokusní 

skupině budou převažovat subjekty, které byly zároveň schopny kompletně vyplnit dotazník, dávala 

určitou garanci, že zástupci těchto subjektů budou schopni se aktivně zapojit do skupinové diskuse 

na téma absorpční kapacity.  

Zbývající 1/3 účastníků byla vybrána na základě klíče uvedeného ve Vstupní zprávě. Skládala se 

převážně z takových aktérů, kteří jsou považováni za experty ve svých oborech.  
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Na každou FS byli pozváni zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, kteří se zúčastnili buď jako pozorovatelé 

nebo jako aktivní diskutující. Dále byli pozváni experti zastupující orgány veřejné správy a jejich 

organizace (městské části a jejich příspěvkové organizace).  

Výsledná reprezentativní skupina účastníků pro každou z  fokusních skupin byla tedy tvořena 

představiteli žadatelů/příjemců podpory v rámci OP PA a OP PK, potenciálními žadateli podpory 

v rámci OP PPR a zástupci odborné veřejnosti podle zaměření jednotlivých TC/PO (věda, výzkum a 

inovace; ochrana životního prostředí; sociální začleňování a trh práce; vzdělávání atd.). Zástupci 

odborné veřejnosti byli především odborníky z akademických institucí (veřejné vysoké školy a 

výzkumné instituce) a z poradenských, výzkumných (inovační centra), neziskových a dalších 

organizací.   

 

3.2.2 Průběh fokusních skupin a shrnutí zjištěných poznatků  

Pro organizaci každé z fokusních skupin byl zpracován scénář, který byl před konáním fokusní 

skupiny projednán se zadavatelem. Délka trvání fokusní skupiny nepřesáhla 2 hodiny a průběh byl 

prakticky identický. 

Po úvodním představení účastníků, objasnění tématu fokusní skupiny a důvodů pro její konání byl 

krátce představen v základních rysech OP PPR pro období 2014–2020 a přiblíženo zaměření  

Tematického cíle/Prioritní osy, jíž se fokusní skupina věnovala, včetně jejího zasazení do celkového 

kontextu.  

Pak následovala moderovaná diskuse strukturovaná na  6 až 8 dílčích témat v trvání cca 80 minut, 

uzavřená závěrečným shrnutím. 

Shrnutí hlavních zjištěných poznatků je uvedeno v „Kartách k fokusním skupinám“, které tvoří 

Přílohu 1. 
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4. Analytická část  

Těžiště analytické části projektu je postaveno na dotazníkovém šetření. Druhá část výzkumu, 

organizace fokusních skupin, přispěla k prohloubení zjištění z dotazníkového šetření.  Současně 

fokusní skupiny posílily kvalitativní stránku výzkumu a posloužily k verifikaci zjištění 

z dotazníkového šetření. 

4.1 Absorpční kapacita OP PPR jako celku  

Při posuzování absorpční schopnosti OP PPR jako celku vycházel zpracovatel jednak 

z deklarovaného zájmu potenciálních žadatelů využívat finanční prostředky z OP PPR a dále 

z identifikované shody potenciálních projektových záměrů, tj. rozvojových potřeb 

s předpokládaným nastavením investičních priorit hl. m. Prahy.  

Důležitým faktorem při posuzování absorpční kapacity je předpokládaná výše finanční alokace, 

která bude pro OP PPR k dispozici. Aktuálně (březen 2013) je počítáno s finanční alokací na OP PPR 

cca 90 mil. EUR ze zdrojů EU. Při požadavku 50% spolufinancování z  národních zdrojů tak celková 

alokace na program činí cca 4,5 mld. Kč na celé programové období. Tato částka představuje 

přibližně méně než polovinu disponibilní alokace pro Prahu v programovém období 2007 – 2013 

(cca 10,5 mld. Kč). 

Již v programovém období 2007 – 2013 se hl. m. Praha potýkala s nedostatkem finančních 

prostředků alokovaných v OP PA a OPKK, kdy všechny oblasti podpory vykazovaly významné 

přebytky podaných projektových žádostí nad disponibilní finanční alokací (blíže v  kap. 4.7).  

Na základě nejen tohoto faktu, ale také výstupů šetření, lze konstatovat, že absorpční kapacita hl. 

m. Prahy mnohonásobně převýší disponibilní zdroje .  Jak vyplyne ze zjištění dále v textu, OP PPR 

obsahuje některé investiční priority, které jsou samy schopny pokrýt celou finanční alokaci pro OP 

PPR.    

Zájem žadatelů a motivace  

Na základě posouzení zájmu žadatelů o podporu z budoucího OP PPR lze konstatovat, že zájem je ze 

strany žadatelů velmi vysoký.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že cca 73  % dotázaných respondentů uvažují o čerpání 

prostředků ze SF, 27 % o čerpání spíše neuvažuje (Graf 13).  

Mezi důvody, proč o takové možnosti neuvažují převládaly problémy s   finanční a personální 

kapacitou na straně respondenta (154 odpovědí) nebo neexistence vhodného projektového záměru 

(71 dotázaných). Odhlédneme-li od subjektivních a jiných důvodů pro nečerpání, tak tyto objektivní 

příčiny byly indikovány u 19 % dotázaných. 
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GRAF 13: ZÁJEM O ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SF 

 

Nicméně z celkového počtu 319 respondentů, kteří deklarovali, že neuvažují o čerpání (odpovědi 

Spíše NE), by 2/3 respondentů (209) změnilo názor, pokud by došlo k významnému navýšení 

spolufinancování projektů z veřejných rozpočtů.  

Zjevně by tedy změnili názor nejen respondenti s finančními problémy, ale i ti co nedisponují 

dostatkem lidských kapacit nebo námětem na projekt. Z analýzy struktury respondentů, kteří by 

uvažovali o čerpání pouze v případě významného spolufinancování z veřejných rozpočtů nevyplývá, 

že by významným způsobem převažovala nějaká charakteristická skupina žadatelů. Jasně se však 

mezi nimi vyprofilovaly dvě skupiny: 

 156 respondentů (asi ¾) uvedlo, že nemá dostatečné kapacity - personální nebo finanční, 

nebo nemá motivaci k čerpání prostředků ze SF (případně obojí), avšak v  případě 

významného spolufinancování projektů z veřejných rozpočtů by žádost o podporu 

předložilo; 

 47 respondentů (asi ¼) uvedlo jako důvod pro neúčast v  OP PPR absenci vhodného 

projektového záměru, avšak v případě významného spolufinancování projektů z veřejných 

rozpočtů by žádost o podporu z OP PPR předložilo. 

Zbývající respondenti do celkového počtu 209 uváděli „jiný důvod“ pro neúčast v  OP PPR, ale i oni 

by při vyšším podílu veřejných zdrojů svůj postoj revidovali.  

 Nedostatečnou motivaci k podání projektu vyjádřilo 4,5 % respondentů. Z bližšího zkoumání 

demotivujících faktorů vyplynulo, že mezi příčinami významně převažuje administrativní náročnost 

spojená s využíváním prostředků ze SF. Toto zjištění bylo potvrzeno i účastníky fokusních skupin, 

neboť za jednu z nejvýznamnějších bariér čerpání SF drtivá většina považuje nevhodně nastavený 

systém realizace projektů, vyžadující neúměrné administrativní zatížení jak žadatelů, tak příjemců 

(blíže viz kapitola 4.7). 
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GRAF 14: DŮVOD NEDOSTATEČNÉ MOTIVACE ČERPAT PROSTŘEDKY ZE SF 

 

Zpracovatel taktéž zkoumal návaznost budoucích projektových záměrů na projekty realizované za 

přispění finančních prostředků ze SF v období 2007 – 2013. Jak vyplývá z grafu níže, tak bez 

zkušenosti je zhruba 1/3 respondentů. Zbývající 2/3 respondentů již mají zkušenosti z minulého 

programového období, přičemž přes 40 % respondentů přímo naváže v nějaké formě na již 

realizovaný projekt, a to buď jeho rozšířením nebo na něj naváže novým typem aktivit. Pouze 

necelá čtvrtina respondentů bude realizovat zcela nový typ aktivit.  

GRAF 15: VAZBA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA OBDOBÍ 2007 - 2013 

 

Pro hodnocení absorpční kapacity je potřeba brát v  úvahu také připravenost jednotlivých 

projektových záměrů, resp. připravenost žadatelů předkládat projektové žádosti v  čase. Více než 

polovina respondentů uvádí zatím pouze existenci námětu. S ohledem na skutečnost, že příprava 

OP PPR je teprve v začátcích a dosud nejsou detailněji specifikovány podmínky, za kterých bude 

možné projekty podávat, je toto zcela pochopitelné. Na druhou stranu pětina respondentů již na 

projektu reálně pracuje.   

GRAF 16: MÍRA ROZPRACOVANOSTI PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
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Jak vyplynulo z diskusí s potenciálními žadateli, přístupy k se v této oblasti liší. Nicméně panuje 

všeobecná shoda, že je potřeba zahájit včas přípravu projektové dokumentace zejména u 

investičních projektů, kde časové hledisko hraje klíčovou roli.  

Týká se to zejména projektů městských částí, kdy je kromě územního rozhodnutí a stavebního 

povolení potřeba zajistit kompletní projektovou dokumentaci, schválení projektového záměru 

zastupitelstvem, řešit majetkoprávní vztahy k budovám a pozemkům (např. výkup pozemků), 

projednávat záměry s širokou veřejností apod. Typickým příkladem těchto projektů je např. 

revitalizace sídliště, rekultivace skládky, úprava vodních toků, modernizace silnic  apod. Příprava 

takovýchto projektů je nejen časově náročná (v omezeném termínu 2 -3 měsíců daných výzvou pro 

podávání projektů je toto zcela neřešitelné), ale také vyžaduje vynaložení značných finančních 

zdrojů na pořízení potřebné dokumentace.  

 Část potenciálních žadatelů se zdráhá riskovat a zahájit náročnou projektovou přípravu, aniž 

by byla určitá míra jistoty, jaké podmínky programu budou nastaveny, jak se budou 

vypisovat výzvy a v jakém časové horizontu. 

 Ze strany řídicího orgánu bude proto nezbytné zahájit informační a komunikační kampaň už 

v průběhu přípravy programu a zajistit tak dostatečnou informovanost potenciálních 

žadatelů.

 

4.2 Absorpční kapacita OP PPR dle jednotlivých prioritních os  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, OP PPR umožní předkládat projekty jak investičního tak 

neinvestičního charakteru. V další analýze budeme proto odlišovat tyto dva typy projektů.  

Neinvestiční projekty („měkké“ projekty)  

Jak vyplynulo z provedených výzkumů, téměř každý čtvrtý subjekt má v zásobníku oba typy 

projektů, tj. projekt investičního i neinvestičního charakteru, přičemž v celkové bilanci mírně 

převažují projektové záměry neinvestičních charakteru, jak ukazuje níže uvedený graf. 

GRAF 17: CHARAKTER PROJEKTU Z HLEDISKA TYPU INVESTIC 

 

Celkem 769 respondentů dotazníkového šetření deklarovalo, že uvažuje o neinvestičních 

projektech, přičemž při požadavku na specifikaci prioritní osy, resp. investiční priority, uvedlo 1143 
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námětů. Vzhledem k tomu, že ze získaných dat nelze identifikovat, zda subjekt bude v dané prioritní 

ose, resp. investiční prioritě, podávat více projektových záměrů (multiplikované projekty), bude 

reálný počet neinvestičních projektových záměrů pravděpodobně vyšší.  

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, mezi těmito neinvestičními záměry je nadpoloviční většinou 

dotázaných preferována oblast vzdělávání a vzdělanosti. 

GRAF 18: PŘÍSLUŠNOST NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DLE PRIORITNÍCH OS 

 

 

Investiční projekty („tvrdé“ projekty)  

O investičních projektech uvažuje celkem 662 subjektů dotazníkového šetření a při požadavku na 

specifikaci prioritní osy, resp. investiční priority, uvedlo 1027 námětů. Stejně jako u neinvestičních 

projektových záměrů může být reálný počet projektů vyšší  (např. MČ předkládá několik projektů na 

zateplení budovy u více škol).  

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, zhruba polovina investičních projektů by směřovala přímo nebo   

nepřímo do oblasti ekonomiky a rozvoje podnikání. 

GRAF 19: PŘÍSLUŠNOST INVESTIČNÍHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU DLE PRIORITNÍCH OS 

 

Při bližším pohledu na „atraktivitu“ prioritních os, resp. investičních priorit hl. m. Prahy  pro oblast 

„tvrdých“ investic, je zřejmá vyšší koncentrace opět v oblasti vzdělávání a vzdělanosti. 

 V průměru má každý potenciální žadatel připraveny dva projektové záměry, přičemž každý 

třetí uvažuje o využití finančních prostředků jak z ESF, tak z EFRR.  
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4.3 Absorpční kapacita OP PPR dle jednotlivých investičních priorit hl. 

města  Prahy  

Pro potřeby detailního pohledu na zaměření jednotlivých prioritních os přistoupil zpracovatel ke 

stanovení „atraktivity“ jednotlivých investičních priorit hl. m. Prahy, a to na základě přiřazení 1143 

neinvestičních (resp. 1027 investičních) projektových záměrů ke konkrétní investiční prioritě. 

Souhrnný pohled nabízejí následující dva  grafy.   

GRAF 20: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 
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prioritou 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků . V těsném 

závěsu následuje třetí nejžádanější priorita v oblasti neinvestičních projektů, a to priorita 10.1 

Podpora aktivit k posílení zájmu o žádoucí obory. 

GRAF 21: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY PRO INVESTIČNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 
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Graf 21 znázorňuje atraktivitu investičních priorit hl. m. Prahy financovaných z EFRR, tzn. u projektů 

investičního charakteru. Z výsledku šetření vyplývá, že respondenti preferují prioritu 10.9 

Zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání, následovanou prioritou 3.1 Regionální fondové a úvěrové 

nástroje.  Na dalším místě je priorita 1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj  a inovace. 

 Četnost případů, kdy se nedaří potenciálním žadatelů přiřadit ke svému projektovému 

záměru některou z investičních priorit je nejvyšší v PO 10 (EFRR). Tento problém pociťuje 

cca 90 % dotázaných veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, tendující 

svými projektovými záměry do této prioritní osy. NNO a podnikatelských subjektů se to týká 

zhruba v polovině případů. 

 V neinvestiční oblasti je četnost takových případů rovněž nejvyšší u PO 10 (ESF). Zde tento 

problém pociťuje cca 20 % NNO a 10 % dotázaných veřejných vysokých škol a veřejných 

výzkumných institucí. 

 

4.3.1 PO 1 Posílení výzkumu a technologického rozvoje  

Prioritní osa 1 jako celek vykazuje druhou nejvyšší atraktivitu mezi prioritními osami financovanými 

z EFRR. Projektový záměr předpokládá do této prioritní osy předložit 271 respondentů šetření.   

Při bližším pohledu na rozložení jednotlivých investičních priorit lze konstatovat, že téměř čtvrtina 

projektových záměrů směřuje do priority 1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a 

inovace. Tento trend byl potvrzen i v rámci diskuse účastníků FS, kteří se shodli na tom, že omezené 

finanční prostředky na VaV v Praze v období 2007 – 2013 zapříčinily značné zaostávání v existenci a 

kvalitě potřebné infrastruktury pro VaVaI (špatný technický stav objektů, zastaralé přístrojové 

vybavení) a odlivu vědeckovýzkumných kapacit mimo území hl. m. Prahy. Tyto aspekty se významně 

podílí na poklesu významu Prahy jako výzkumného centra v ČR.   

GRAF 22: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 1 
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Téměř pětina projektových záměrů směřuje do priority 1.2 Podpora inovací ve službách, kde se jako 

převažující cílová skupina této priority jeví podnikatelské subjekty. Nad desetiprocentní hranicí se 

ještě umístila priorita 1.1 Specifické portfolio služeb pro inovace a priority 1.4 Kvalitní infrastruktura 

pro podporu inovačního podnikání a 1.5. Prostředí pro transfer znalostí.  

 

 4.3.2 PO 3 Lepší podmínky pro podnikání   

Do prioritní osy 3 směřovalo své investiční projektové záměry 207 dotázaných. S ohledem na pouze 

dvě specifikované investiční priority je koncentrace poměrně vysoká, 60,4 % projektů směřovalo do 

priority 3.1 Regionální fondové a úvěrové nástroje a 31,1 % do priority 3.2 Podpora podnikatelských 

center a podnikatelských inkubátorů.  

Z výzkumu však také vyplynulo i zjištění, že téměř desetina dotázaných, kteří uvažují o projektovém 

záměru z této prioritní osy se neidentifikovala s výše uvedenými prioritními oblastmi hl. města 

Prahy a uvádí „jiné“ zaměření projektového záměru.  

GRAF 23: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 3 

 

 

4.3.3 PO 4 Udržitelné využívání zdrojů energie   

Prioritní osa 4 náleží k méně frekventovaným a reprezentuje 93 projektových záměrů investičního 

charakteru.  

Mezi investičními prioritami dominuje s více než třetinovým podílem priorita 4.1 Realizace 

energeticky úsporných opatření. Druhou nejvýznamnější investiční prioritou je 4.3 Zavádění 

alternativních zdrojů energie a snižování energetické závislosti . 

Mezi hlavní skupinu žadatelů v této oblasti patří MČ, do jejichž majetku (resp. majetku města) 

spadají veřejné budovy. S ohledem na velmi špatný stav budov na území hl. m. Prahy vykazují 

priority zaměřené na realizaci energeticky úsporných opatření a instalace OZE  velký potenciál 

z pohledu absorpční kapacity.  

Jak vyplynulo z výzkumu, priorita 4.2 Opatření pro udržitelnou městskou mobilitu, která je taktéž 

součástí této PO, představuje potenciál absorpční kapacity schopný pokrýt předpokládanou 
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kompletní alokaci pro tuto PO (ačkoliv reprezentuje pouze 6,5 % z celkového počtu projektových 

záměrů), neboť se jedná o velmi nákladné projekty.  

GRAF 24: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 4 

 

4.3.4 PO 6 Kvalitní městské prostředí   

Prioritní osa 6 náleží rovněž k méně frekventovaným v rámci projektových záměrů investičního 

charakteru a reprezentuje 102 předložených záměrů. Mezi investičními prioritami dominuje 6.1 

Revitalizace veřejných městských parků, lesoparků a zahrad  s 28,9 %, následovaná investiční 

prioritou 6.2 Obnova a výsadba izolační zeleně. Do uvedených dvou priorit by směřovala prakticky 

polovina všech projektových záměrů této prioritní osy. 

Klíčovou skupinou žadatelů jsou v této PO taktéž MČ, do jejichž kompetence spadá problematika 

životního prostředí na daném území. Mezi typické projekty v  této oblasti lze zahrnout rekultivace 

skládek (v okolí Prahy se nachází 50-70 nebezpečných skládek), regenerace stávajících parkových 

ploch a revitalizace sídlišť.  

GRAF 25: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 6 
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4.3.5 PO 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil  

Prioritní osa 8 je pátou monofondovou prioritní osou, na rozdíl od předchozích zaměřená na 

„měkké“ projekty financované z ESF. Její atraktivita je poměrně vysoká a své záměry do ní 

směřovalo 280 dotázaných. 

Co se týče konkrétního zaměření projektových záměrů, pak téměř třetina by jich směřovala do 

investiční priority 8.5 Podpora zapojení tělesně handicapovaných na trhu práce. Ostatní investiční 

priority jsou zastoupeny zhruba proporcionálně. 

GRAF 26: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 8 

 

 

4.3.6 PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  

Prioritní osa 9 je pojata multifondově a některé investiční priority jsou shodné pro investiční i 

neinvestiční projekty. To vytváří prostor pro komplexnější pokrytí problematiky. Z  deklarovaných 

projektových záměrů respondentů jich do investiční prioritní osy PO 9 směřovalo 84 a do 

neinvestiční prioritní osy 209. 

 Zacílení neinvestiční oblasti na 12 investičních priorit je poměrně široké, přesto se profilují 

nadprůměrně frekventované priority: 9.1 Podpora projektů zaměřených na rodiny s dětmi ohrožené 

sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, 9.4 Podpora odborného sociálního poradenství , 9.5 

Podpora projektů zaměřených na zlepšení integrace a znovuzapojení marginalizovaných 

společenství na trh práce a 9.8 Rozvoj udržitelné sítě sociálních služeb. 

Rovněž v investiční oblasti se profilují častěji frekventované priority: 9.13 Rozvoj udržitelné sítě 

sociálních služeb, 9.14 Podpora komunitních služeb u osob se zdravotním postižením, mentálním 

postižením a osob s duševním postižením a 9.18 Podpora projektů zaměřených na rodiny s dětmi 

ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. 
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GRAF 27: ATRAKTIVITA INVEST IČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 9 PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTY  (ESF) 

 

 Projektové záměry, nepřiřaditelné žádné investiční prioritě z neinvestiční oblasti PO 9 

uvádějí nejčastěji NNO. Náměty jsou různorodé od začleňování zdravotně postižených až po 

terénní služby.  Druhou skupinou s nezařaditelnými náměty jsou školská pracoviště (ŠPO a 

VŠ). 

GRAF 28: ATRAKTIVITA INVEST IČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 9 PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY (EFRR)  

 

 Projektové záměry, nepřiřaditelné žádné investiční prioritě z investiční oblasti PO 9 uvádějí 

z 1/3 NNO a z 1/3 veřejnoprávní subjekty. NNO se zaměřují na oblast kriminality a 

veřejnoprávní subjekty na seniory. 
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4.3.7 PO 10 Vzdělávání a vzdělanost  

Prioritní osa 10 je rovněž pojata multifondově a je jednoznačně nejatraktivnějším titulem pro 

potenciální příjemce podpory z OP PPR. Celkový počet předložených projektových záměrů do 

neinvestiční oblasti (ESF) činil  654 a do investiční oblasti (EFRR) pak rovných 300. 

V neinvestiční oblasti je nejfrekventovanější investiční prioritou 10.8 Podpora vzdělávacích 

programů celoživotního učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků , reprezentující 

26,6 % prioritní osy. Následují další dvě investiční priority s nadprůměrným podílem, 10. 4 Podpora 

dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků a 10.1 Podpora aktivit k posílení 

zájmu o obory, které jsou v souladu s budoucí potřebou ekonomiky a společnosti. 

GRAF 29: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 10 PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTY (ESF)  

 

 Projekty, které nelze přiřadit některé z investičních priorit, uvádějí nejčastěji NNO a potom 

subjekty z oblasti školství. Projekty NNO jsou velmi různorodé a poplatné zaměření té  které 

NNO. Ani ve školství nelze najít sjednocující aktivitu, i když většina projektových záměrů 

směřuje do systému vzdělávání jako takového. 

V investiční oblasti jednoznačně dominuje investiční priorita 10.9 Investice do tříd a učeben a jejich 

vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění středního, základního a předškolního vzdělávání  s 

nadpolovičním podílem.  Lze konstatovat, že tato investiční priorita vykazuje velmi vysokou 

absorpční kapacitu. Jak vyplynulo z průzkumu Magistrátu hl. m. Prahy z roku 2012, potřeba investic 

do oprav a úprav školských budov na území města Prahy činí cca 4 mld. Kč, potřeba investic do 

vybavení učeben cca 0,5 mld. Kč. Z uvedeného vyplývá, že pouze tato jedna priorita by byla schopna 

absorbovat kompletní alokaci celého OP PPR, která aktuálně činí cca 4,5 mld. Kč včetně národního 

spolufinancování.  
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GRAF 30: ATRAKTIVITA INVEST IČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 10 PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY (EFRR) 

 

Závažným zjištěním však je, že se prakticky třetina zájemců o tuto prioritní osu nedokázala zařadit 

ani k jedné ze dvou investičních priorit. Při bližším zkoumání jejich investičních projektových 

záměrů se ukázalo, že jsou zaměřeny na další vzdělávání dospělých a na vzdělávací činnosti v  rámci 

vysokých škol. 

 Projekty, které nelze přiřadit některé z investičních priorit, uvádějí nejčastěji vysoké školy a 

výzkumné instituce. U vysokých škol by směřovaly do vybavení učeben a laboratoří a u 

výzkumných institucí pak do materiálního vybavení vzdělávacích center.  

 

 

4.4 Absorpční kapacita ve vazbě na rozsah podpory  

Finanční rozsah potenciálních projektů je jedním z významných atributů absorpční kapacity. Rozsah 

projektů se značně liší v závislosti na typu projektu (investiční x neinvestiční), obsahu projektu a 

relevantní cílové skupině.  

4.4.1 Velikost neinvestičních projektových záměrů 

Neinvestiční projektové záměry jsou směřovány do PO 8, PO 9 a PO 10. Grafy 31 a 32 ukazují 

agregované údaje o finančním rozsahu projektových záměrů společně za všechny neinvestiční 

prioritní osy.   

Výhradním zdrojem údajů o velikosti projektů bylo dotazníkové šetření. Zpracováním jednotlivých 

odpovědí je možné odpovědět na otázku, jakou předpokládanou strukturu projektů, z  hlediska 

jejich finančního rozsahu, lze v jednotlivých neinvestičních (i investičních) prioritních osách 

očekávat v příštím programovém období. 

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, prakticky polovina z dotázaných respondentů předpokládá 

velikost neinvestičního projektu do 3 mil. Kč. Naopak ve velikostní kategorii nad 10 mil. Kč by byly 

předkládány neinvestiční projekty zcela výjimečně.  
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GRAF 31: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ  

 

Při detailnějším členění velikostních kategorií (graf 31) je jasně zřejmé, že těžiště projektů bude ve 

finanční kategorii 1 až 5 mil. Kč (82,5 % projektových záměrů). Realizaci projektových záměrů 

v rozsahu do 10 mil. Kč předpokládá necelých 14 % respondentů. Jak již bylo zmíněno výše, 

minimální počet neinvestičních projektů pak bude v  kategorii nad 10 mil. Kč. 

GRAF 32: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ – DETAILNĚJŠÍ ČLENĚNÍ  
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TABULKA 3: VELIKOST NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PODLE  SKUPIN ŽADATELŮ 

Neinvestiční projekty 
do 1 

mil. Kč 
do 3 

mil. Kč 
do 5 

mil. Kč 
do 10 

mil. Kč 
do 15 

mil. Kč 
do 20 

mil. Kč 
více 

celkem 
projektů 

Podnikatelské subjekty 75 110 108 33 5 1 0 332 

Veřejnoprávní subjekty 30 33 30 21 6 3 1 124 

NNO 57 111 122 58 2 1 0 351 

Sdružení 1 6 6 5 0 0 0 18 

Školské právnické osoby 25 35 31 3 0 0 0 94 

Veřejné VŠ 7 27 38 19 5 5 2 103 

Veřejné výzkum. instituce 4 4 7 6 0 4 2 27 

celkem projektů 199 326 342 145 18 14 5 1049 

 

 Pokud by se měly realizovat všechny deklarované neinvestiční projekty za podmínek  

uvedených respondenty, pak by byly celkové náklady v  neinvestiční oblasti cca 3 mld. Kč. 

 
Velikost neinvestičních projektových záměrů pro každou z PO 8, 9 a 10 zachycují následující grafy.  

GRAF 33: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 8 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A 
PODPORA MOBILITY PRACOVNÍCH SIL  

 

 

Jak je zřejmé z uvedeného grafu, v PO 8 převažují projekty ve velikostní kategorii do 10 mil. Kč 

(téměř polovina všech projektů). Projekty do 3 mil. Kč předpokládá necelých 47 % respondentů.  

GRAF 34: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 9 PODPORA SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ  
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Stejně jako v PO 8, téměř identická situace je i v PO 9. Přes 50 % respondentů uvažuje projekt do 10 

mil. Kč, cca 45 % respondentů předpokládá finanční kategorii do 3 mil. Kč.  

GRAF 35: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 10 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST  

 

PO 10 vykazuje mírnou odlišnost oproti předchozím dvěma prioritním osám, a to zvýšeným zájmem 

o finančně méně náročné projekty neinvestičního charakteru ve velikostní kategorii do 3 mil. Kč 

(52,6 % respondentů).  

Předpoklad absence finančně náročných projektů nad 10 mil. Kč se potvrdil u všech tří prioritních 

os.  

4.4.2 Velikost investičních projektových záměrů  

Investiční projektové záměry jsou směřovány do PO 1, 3, 4, 6, 9 a 10.  Grafy 36 a 37 ukazují 

agregované údaje o finančním rozsahu projektových záměrů společně za všechny neinvestiční 

prioritní osy.   

Jak vyplývá u níže uvedeného grafu, rozložení projektových záměrů do  jednotlivých velikostních 

kategorií je oproti neinvestičním projektům vyrovnanější.  Předpoklad projektů spadajících do 

velikostní kategorie do 3 mil. Kč a do 10 mil. Kč je velmi vyrovnaný (37,9 %, resp. 36,2 %). Na 

rozdíl od neinvestičních projektů je významně zastoupena finanční kategorie nad 10 mil. Kč  

(25,9 %).  

GRAF 36: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ  

 

Při detailnějším členění velikostních kategorií (graf 36) je zřejmé, že nejfrekventovanější velikostní 

skupinou jsou projekty do 3 mil. Kč (23,5 %) a projekty do 5 mil. Kč (20,7 %). Naproti tomu u 
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investičních projektů lze očekávat i projekty výrazně převyšující částku 10 mil. Kč a to v rozsahu až 

25 %. 

GRAF 37: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ – DETAILNĚJŠÍ ČLENĚNÍ  

 

Desagregací výše uvedeného grafu podle jednotlivých charakteristických skupin žadatelů 

dostaneme následující tabulku: 

TABULKA 4: VELIKOST INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PODLE SKUPIN ŽADATELŮ  

Investiční projekty 
do 1 

mil. Kč 
do 3 

mil. Kč 
do 5 

mil. Kč 
do 10 

mil. Kč 
do 15 

mil. Kč 
do 20 

mil. Kč 
více 

celkem 
projektů 

Podnikatelské subjekty 65 142 118 74 33 30 17 479 

Veřejnoprávní subjekty 18 40 24 22 20 24 34 182 

NNO 14 25 16 16 3 3 5 82 

Sdružení 1 2 1 0 0 0 0 4 

Školské právnické osoby 27 23 18 6 3 5 3 85 

Veřejné VŠ 5 7 12 19 8 21 14 86 

Veřejné výzkum. instituce 1 1 0 5 2 4 10 23 

celkem projektů 131 240 189 142 69 87 83 941 

 

 Pokud by se měly realizovat všechny deklarované investiční projekty za podmínek 

uvedených respondenty, pak by byly celkové náklady v investiční oblasti cca 6 mld. Kč. 

Velikost investičních projektových záměrů pro každou z PO 1, 3, 4, 6, 9 a 10 zachycuje následujících 

šest grafů.  
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GRAF 38: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 1 POSÍLENÍ VÝZKUMU A 
TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE 

 

V PO 1 převažují projekty ve velikostní kategorii do 10 mil. Kč (téměř 40 %). Velikostní kategorie do 

3 mil. Kč a nad 10 mil. Kč jsou velmi vyrovnané (cca 30 % respondentů).  

GRAF 39: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 3 LEPŠÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ  

 

V PO 3 taktéž převažují projekty ve velikostní kategorii do 10 mil. Kč, projekty do 3 mil. Kč 
představují cca 36 %. Zastoupení velkých projektů nad 10 mil. Kč je ve srovnání s  PO 1, 4 a 6 
relativně nízké (pětina projektů).  
 

GRAF 40: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 4 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
ENERGIE 

 

PO 4 se ve srovnání s ostatními prioritními osami vyznačuje relativně malým počtem projektů do 3 
mil. Kč. Na druhou stranu 35,4 % respondentů předpokládá realizaci projektu převyšující finanční 
objem 10 mil. Kč.  
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GRAF 41: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 6 KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ  

 

PO 6 se vyznačuje vysokým podílem finančně náročných projektů. Téměř 42 % respondentů zařadilo 
svůj investiční projektový záměr do kategorie nad 10 mil. Kč.  
 
 
GRAF 42: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 9 PODPORA SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ  
 

 
 

PO 9 a PO 10 ve srovnání s výše uvedenými PO vykazují z pohledu velikostních kategorií 
potenciálních projektů zcela odlišný charakter. V obou prioritních osách dominují projekty do 3 mil. 
Kč (téměř 50 % respondentů). Projekty ve finančním objemu do 10 mil. Kč tvoří 36,6 %, resp. 31,5 
%.  Množství velkých projektů nad 10 mil. Kč pak zdaleka nedosahuje ani 1/5 z  celkového vzorku.  
 
 
GRAF 43: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V  PO 10 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST  

 

Celkově lze shrnout, že u finančně náročných projektů nad 10 mil. Kč se ukázala výrazná 

diferenciace u jednotlivých prioritních os. Zvýšený zájem o investiční projekty finančního rozsahu 

nad 10 mil. Kč lze zaznamenat u prioritní osy Kvalitní městské prostředí, Udržitelné využívání zdrojů 

energie a Posílení výzkumu a technologického rozvoje. Naopak, projekty menšího rozsahu do 3 mil. 
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Kč lze podle předpokladu očekávat u prioritních os Vzdělání a vzdělanost a Podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě, a to téměř v polovině případů.  

 

4.4.3 Míra spolufinancování projektů  

Hl. m. Praha patří, stejně jako v období 2007–2013, jako jediný region ČR do kategorie více 

rozvinutých regionů. Z tohoto důvodu bude OP PPR financován ze zdrojů EU pouze z  50 %. Zbylá 

část finančních prostředků bude hrazena z jiných národních zdrojů (zdroje příjemce, rozpočet hl. m. 

Prahy, státní rozpočet)1.  

Míra spolufinancování, resp. ochota vynakládat prostředky z vlastních zdrojů příjemce se odvíjí od 

typu příjemce, ale také od zaměření projektu a jeho finančního rozsahu. Níže uvedený graf 

znázorňuje souhrnný přehled o míře spolufinancování, kterou respondenti považují za 

akceptovatelnou.     

Podle očekávání respondenti uváděli většinou jen minimální úroveň ve výši 5 až 10 % a to praktic ky 

v polovině případů. Na druhé straně zhruba 10 % respondentů uvádí, že je pro ně akceptovatelná 

míra spolufinancování případného projektu z vlastních zdrojů ve výši 50 %. 

GRAF 44: ÚNOSNÁ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ  

 

Níže uvedený graf detailně specifikuje únosnou míru spolufinancování dle jednotlivých 

charakteristických typů potenciálních příjemců.   

GRAF 45: ÚNOSNÁ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ  
 

                                                           
1
 V době zpracování analýzy nebyla ukončena jednání o finančních alokacích a finančním podílu veřejných rozpočtů. 
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Podle očekávání jsou nejvíce odolnou skupinou k  míře spolufinancování podnikatelské subjekty, 

které ve 20 % případů připustily spolufinancování ve výši 50 % a pouze v  10 % případů uvedly za 

limitní spolufinancování ve výši 5 %. Tento trend se potvrdil i v rámci diskusí s účastníky FS, kdy 

byl dosažen konsenzus v míře spolufinancování od podnikatelských subjektů ve výši 30 – 50%. 

Nicméně klíčovým aspektem je sledování návratnosti prostředků. Účastníci napříč různými 

skupinami potenciálních příjemců se shodli na tom, že v  současném programovém období není 

sledována promyšlená návratnost investic (udržitelnost). Vyšší míra spolufinancování se potom 

pozitivně odrazí ve zvýšené efektivitě vynaložených finančních prostředků a ve vyšší míře 

udržitelnosti.  

Specifickou kategorií jsou sdružení fyzických nebo právnických osob. Odhlédneme-li od poměrně 

malého vzorku 12 odpovědí, tak pro 90 % potenciálních žadatelů z  této kategorie je limitní úrovní 

spolufinancování maximálně 15 %. Takto jednoznačnou odpověď nedala žádná z  ostatních skupin a 

ve všech se objevily více či méně subjekty, schopné vyšší míry spolufinancování. 

Na míru spolufinancování jsou podle výsledků výzkumu velmi citlivé školské právnické osoby a 

nestátní neziskové organizace. Téměř pro polovinu z nich je limitní mezí únosného spolufinancování 

5 %. Schopnost míry spolufinancování pod 10 % pak uvádí zhruba 70 % z nich. 

Tento trend se potvrdil i v rámci diskusí s touto skupinou žadatelů. NNO jsou z převážné části 

závislé na dotacích z veřejných zdrojů bez možnosti generovat příjem. Pro velkou část NNO by tak 

vyšší míra spoluúčasti znamenala pozastavení realizace projektů.  

Specifickou skupinou potenciálních příjemců jsou veřejnoprávní subjekty, zejména městské části. 

Jak vyplývá z kapitoly 4.5, tak městské části jsou potenciálními žadateli ve všech prioritních osách, 

neboť jejich zákonné kompetence jsou rozsáhlé. MČ jsou napojeny na veřejné rozpočty (rozpočet 

hl. m. Prahy), tudíž jejich manévrovací prostor v oblasti spolufinancování je velmi omezený.  

Podobná situace je také u žadatelů z řad veřejných škol, jejichž zřizovateli jsou MČ. Tyto školy jsou 

financovány z rozpočtů MČ a ve většině případů negenerují příjmy z vlastní činnosti (nebo jen velmi 
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omezeně). Dalším negativním aspektem je rozpočtování svázané s  tvorbou rozpočtu na 1 rok, neboť 

délka projektu je ve většině případů delší než 1 rok (s tímto úzce souvisí i délka vyhodnocování 

projektových žádostí).  

 Souhrnně lze tedy konstatovat, že nositelem zvýšené míry rizika budou žadatelé z řad 

školských právnických osob a nestátních neziskových organizací. O něco menší citlivost lze 

indikovat u veřejnoprávních subjektů a veřejných vysokých škol.  Nejmenší míru citlivosti na 

výši spolufinancování pak vykazují podnikatelské subjekty.  

 V návaznosti na analytická zjištění o zaměření charakteristických skupin žadatelů na 

konkrétní prioritní osy, lze identifikovat prioritní osy se zvýšenou citlivostí na míru 

spolufinancování. Shodně, jak pro oblast investičních, tak neinvestičních projektů jsou to 

zejména PO 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a PO 10 - Vzdělávání a 

vzdělanost. 

Problematika spolufinancování byla analyzována i z  hlediska velikosti deklarovaných projektových 

záměrů od jednotlivých charakteristických skupin žadatelů.  

Detailní přehled o odpovědích jednotlivých charakteristických skupin žadatelů na otázku: 

Jaká je pro Vaši organizaci nejvyšší možná míra spolufinancování případného projektu z vlastních zdrojů?  

vyplývá z následujících tabulek. Odpovědi jsou diferencovány podle předpokládaného finančního 

objemu připravovaného projektového záměru. 
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Podnikatelské subjekty 

TABULKA 5: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ  MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD PODNIKATELSKÝCH  SUBJEKTŮ U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 9 13 10 9 2 2 0 45 

10 % 7 15 23 15 3 3 2 68 

15 % 3 12 7 7 3 1 2 35 

20 % 12 31 19 9 7 3 0 81 

25 % 8 6 10 5 5 4 0 38 

30 % 10 23 15 9 2 4 2 65 

35 % 3 1 4 1 0 2 1 12 

40 % 3 11 5 3 3 4 2 31 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 10 30 25 16 8 7 8 104 

celkem 
projektů 

65 142 118 74 33 30 17 479 

TABULKA 6: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ  MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD PODNIKATELSKÝCH  SUBJEKTŮ U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 14 14 27 14 2 0 0 71 

10 % 13 16 23 3 1 0 0 56 

15 % 8 12 7 0 0 1 0 28 

20 % 11 21 16 10 1 0 0 59 

25 % 3 8 4 1 0 0 0 16 

30 % 12 11 11 0 0 0 0 34 

35 % 1 2 4 0 0 0 0 7 

40 % 2 9 2 1 0 0 0 14 

45 % 0 1 1 0 0 0 0 2 

50 % 11 16 13 4 1 0 0 45 

celkem 
projektů 

75 110 108 33 5 1 0 332 

 

 Poměrně vysoké zastoupení podnikatelských subjektů ochotných se z  poloviny podílet na 

financování investičního projekt souvisí s tím, že projekt považují za podnikatelský záměr.  
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Veřejnoprávní subjekty  

TABULKA 7: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 4 18 11 5 6 5 6 55 

10 % 4 7 4 6 4 6 12 43 

15 % 2 4 0 0 1 1 3 11 

20 % 4 3 1 8 5 3 3 27 

25 % 2 3 2 0 0 3 2 12 

30 % 0 1 2 0 2 1 3 9 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 1 0 1 

50 % 2 4 4 3 2 4 5 24 

celkem 
projektů 

18 40 24 22 20 24 34 182 

TABULKA 8: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 13 14 13 5 0 3 0 48 

10 % 6 7 6 4 0 0 0 23 

15 % 3 2 5 3 3 0 0 16 

20 % 3 3 3 5 3 0 0 17 

25 % 1 1 1 0 0 0 1 4 

30 % 2 4 2 0 0 0 0 8 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 2 2 0 4 0 0 0 8 

celkem 
projektů 

30 33 30 21 6 3 1 124 

 

 U 33 projektových záměrů veřejnoprávních subjektů dotazovaný subjekt uvedl jako 

přijatelnou míru spolufinancování 45 až 50 %  a to napříč skupinou – Magistrát, MČ, orgán 

státní správy, škola i poskytovatel zdravotních či sociálních služeb.   
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Nestátní neziskové organizace  

TABULKA 9: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 5 9 7 4 0 2 2 29 

10 % 5 3 5 3 1 1 0 18 

15 % 2 5 3 1 0 0 0 11 

20 % 1 3 0 3 1 0 3 11 

25 % 0 0 1 2 1 0 0 4 

30 % 0 1 0 0 0 0 0 1 

35 % 0 1 0 0 0 0 0 1 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 1 3 0 3 0 0 0 7 

celkem 
projektů 

14 25 16 16 3 3 5 82 

TABULKA 10: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 16 45 75 25 2 0 0 163 

10 % 18 29 24 15 0 1 0 87 

15 % 2 6 10 2 0 0 0 20 

20 % 4 11 5 5 0 0 0 25 

25 % 4 7 6 3 0 0 0 20 

30 % 2 4 0 2 0 0 0 8 

35 % 2 1 0 3 0 0 0 6 

40 % 1 1 0 2 0 0 0 4 

45 % 0 0 1 0 0 0 0 1 

50 % 8 7 1 1 0 0 0 17 

celkem 
projektů 

57 111 122 58 2 1 0 351 

 

 I mezi NNO jsou případy ochoty vyšší míry spolufinancování. I zde byly zastoupeny různé 

aktivity – vzdělávání, sociální a zdravotní péče či výzkumné aktivity.   
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Sdružení fyzických a právnických osob  

TABULKA 11: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH 

OSOB U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 1 2 0 0 0 0 0 3 

10 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 % 0 0 1 0 0 0 0 1 

20 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 
projektů 

1 2 1 0 0 0 0 4 

TABULKA 12: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH 

OSOB U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 1 3 1 1 0 0 0 6 

10 % 0 0 4 2 0 0 0 6 

15 % 0 3 1 1 0 0 0 5 

20 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 % 0 0 0 1 0 0 0 1 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 
projektů 

1 6 6 5 0 0 0 18 

 

 Sdružení fyzických nebo právnických osob svými charakteristikami tendují k NNO. 
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Školské právnické osoby 

TABULKA 13: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB  U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 15 13 7 3 1 4 0 43 

10 % 4 5 5 1 1 1 3 20 

15 % 3 0 2 0 0 0 0 5 

20 % 2 1 0 0 1 0 0 4 

25 % 1 3 0 0 0 0 0 4 

30 % 2 1 2 2 0 0 0 7 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 1 0 0 0 0 1 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 0 0 1 0 0 0 0 1 

celkem 
projektů 

27 23 18 6 3 5 3 85 

TABULKA 14: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB  U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 12 21 16 2 0 0 0 51 

10 % 0 7 9 1 0 0 0 17 

15 % 1 0 2 0 0 0 0 3 

20 % 6 5 1 0 0 0 0 12 

25 % 2 0 1 0 0 0 0 3 

30 % 2 1 1 0 0 0 0 4 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 1 1 0 0 0 0 2 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 2 0 0 0 0 0 0 2 

celkem 
projektů 

25 35 31 3 0 0 0 94 

 

 U školských právnických osob je zjevná neochota k  vyšší míře spolufinancování a to jak u 

projektů investiční tak neinvestiční povahy. 
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Veřejné vysoké školy 

TABULKA 15: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 4 1 3 7 3 3 2 23 

10 % 0 3 3 4 1 5 6 22 

15 % 0 2 5 5 0 8 3 23 

20 % 0 1 1 1 3 2 0 8 

25 % 0 0 0 1 1 0 2 4 

30 % 0 0 0 0 0 3 0 3 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 1 0 0 1 0 0 1 3 

celkem 
projektů 

5 7 12 19 8 21 14 86 

TABULKA 16: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 3 7 14 5 1 0 0 30 

10 % 0 8 10 8 2 1 2 31 

15 % 1 3 5 1 2 1 0 13 

20 % 2 4 6 2 0 1 0 15 

25 % 0 2 1 1 0 1 0 5 

30 % 0 0 2 2 0 1 0 5 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 1 3 0 0 0 0 0 4 

celkem 
projektů 

7 27 38 19 5 5 2 103 

 

 Stejný postoj jako školské právnické osoby zaujaly i veřejné vysoké školy. I zde je zjevná 

neochota k vyšší míře spolufinancování a to jak u projektů investiční tak neinvestiční 

povahy. 
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Veřejné výzkumné instituce  

TABULKA 17: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH  INSTITUCÍ U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 0 0 0 1 0 1 0 2 

10 % 1 1 0 0 1 0 2 5 

15 % 0 0 0 1 0 2 2 5 

20 % 0 0 0 3 1 1 5 10 

25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 % 0 0 0 0 0 0 1 1 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 
projektů 

1 1 0 5 2 4 10 23 

TABULKA 18: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH  INSTITUCÍ U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

míra spolu-
financování 

do 1 
mil. Kč 

do 3 
mil. Kč 

do 5 
mil. Kč 

do 10 
mil. Kč 

do 15 
mil. Kč 

do 20 
mil. Kč 

více 
celkem 

projektů 

5 % 0 2 0 0 0 0 0 2 

10 % 2 0 1 2 0 0 0 5 

15 % 0 1 4 0 0 3 0 8 

20 % 2 0 2 3 0 1 2 10 

25 % 0 0 0 1 0 0 0 1 

30 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 % 0 1 0 0 0 0 0 1 

celkem 
projektů 

4 4 7 6 0 4 2 27 

 

 U veřejných výzkumných institucí byl zaznamenám zajímavý fakt, kdy téměř u poloviny 

projektových záměrů dotazované subjekty za přijatelnou úroveň označily 20 % 

spolufinancování a to jak v investiční, tak i v neinvestiční oblasti. 
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4.5 Analýza absorpční kapacity dle charakteristických skupin žadatelů  

Cílem této dílčí analýzy je identifikovat, které jsou relevantní cílové skupiny ve vztahu 

k jednotlivým prioritním osám OP PPR, příp. zda některé cílové skupiny, které mohou významně 

přispět  ke strategickému cíli OP PPR, nejsou opomenuty.  

Zpracování výsledků výzkumné etapy umožňuje formulovat odpověď na otázku, o jakém 

charakteru projektu, zda investičním či neinvestičním, uvažují jednotl ivé charakteristické 

skupiny žadatelů, resp. do které prioritní osy svůj zájem směřují.  V agregaci za celou 

zkoumanou základnu je procentní podíl projektových záměrů, směřujících na konkrétní 

investiční priority hl. města Prahy uveden v  kapitole 4.2. 

Zaměření projektových záměrů jednotlivých charakteristických skupin žadatelů, a to v  oblasti 

neinvestičních i investičních projektů, je blíže uvedena v následující kapitole. V kapitole 4.5.2 pak 

následuje komplementární pohled na angažovanost charakteristických  skupin žadatelů 

v jednotlivých prioritních osách. 

4.5.1 Zaměření projektových záměrů jednotlivých charakteristických skupin žadatelů  

Podnikatelské subjekty  

Z výzkumu zřetelně vyplynulo, že více než třetina investičních záměrů podnikatelských subjektů 

bude směřovat do PO 3 a následně více než čtvrtinou do PO 1. Významnou cílovou skupinou jsou 

podnikatelské subjekty také v PO 10 (14,2 %) a PO 4 (11,2 %). Účast podnikatelských subjektů 

v ostatních PO lze považovat za marginální. 

GRAF 46: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH  ZÁMĚRŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ  

 

Z pohledu neinvestičních projektových záměrů pak vyplývá výrazné směřování do PO 10 (téměř 2/3 

projektů). Přes 29 % podnikatelských subjektů předpokládá předložit neinvestiční projekt do PO 8.   
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Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v rámci jednotlivých prioritních os 

vyplývá preference podnikatelských subjektů těmto konkrétním investičním prioritám:  

 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

32,1 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování ……  

16,3 % - 10.7 Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 

 v PO 3:  

64,1 % - 3.1 Regionální fondové a úvěrové nástroje na podporu inovačních MSP  

 v PO 1:  

28,6 % - 1.2 Podpora inovací ve službách 

22,8 % - 1.1 Specifické portfolio služeb pro inovace 

Veřejnoprávní subjekty  

Veřejnoprávní subjekty v realizovaném výzkumu byly drtivou většinou zastoupeny městskými 

částmi. Jak již bylo zmíněno, zaměření projektů MČ do značné  míry koresponduje se zákonnými 

povinnostmi MČ.  

Z pohledu zaměření projektů MČ v oblasti investiční dominuje PO 10 (téměř 40%). Mezi typickými 

projekty je zde potřeba vidět investice do školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město.  

Téměř 22 % investičních projektů směřuje do PO 6. Jak již bylo zmíněno na jiném místě analýzy, 

typickými projekty jsou revitalizace parků, sídlišť, skládek, vodních toků apod.  

Okolo 10 % projektů veřejných subjektů je pak směřováno do PO 1, PO 4 a PO 9.  

Z pohledu neinvestičních projektových záměrů převládá koncentrace projektů do PO 10 .  

GRAF 47: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ 
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Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých prioritních os 
vyplývá preference veřejnoprávních subjektů těmto konkrétním investičním prioritám:  

 

 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

24,0 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování …… 

21,5 % - 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

 v PO 10 (investiční projektové záměry): 

63,3 % - 10.9 Investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění 

středního, základního a předškolního vzdělávání 

 v PO 6: 

34,0 % - 6.1 Revitalizace veřejně přístupných městských parků, lesoparků a zahrad 

25,2 % - 6.2 Obnova a výsadba izolační zeleně 

 

Nestátní neziskové organizace  

V oblasti investičních projektových záměrů NNO předpokládá téměř 40 % svých projektů předložit 

do PO 9. S odstupem cca 5 % následuje PO 10 (33,7 %). Nad úrovní 10 % se pohybují PO 3 a PO 6. 

Ostatní investiční prioritní osy vykazují pro NNO zanedbatelnou atraktivitu.  

Z pohledu neinvestičních záměrů jsou proporcionálně zastoupeny PO 9 a PO 10 (necelých 40 %). 

Zbývající čtvrtina by směřovala do PO 8.  

GRAF 48: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NNO  
 

 

Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých prioritních os 
vyplývá preference nevládních neziskových organizací těmto konkrétním investičním prioritám:  
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 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

34,9 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování …… 

15,1 % - 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

 v PO 9 (neinvestiční projektové záměry): 

14,3 % - 9.4 Podpora odborného sociálního poradenství 

 v PO 10 (investiční projektové záměry):  

31,0 % - 10.9 Investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění  

středního, základního a předškolního vzdělávání 

 v PO 9 (investiční projektové záměry): 

19,8 % - 9.13 Rozvoj udržitelné sítě sociálních služeb 

17,1 % - 9.14 Podpora komunitních služeb u osob se zdravotním postižením, mentálním  

postižením a osob s duševním onemocněním 

 

Sdružení fyzických nebo právnických osob  

Sdružení fyzických případně právnických osob byla nejméně zastoupená skupina ve výzkumu.  

Jejich 4 projektové záměry v investiční oblasti směřují ve dvou případech do PO 9 (50 %) a po 

jednom do PO 3 a PO 10 (shodně 25 %).  

Neinvestiční projektové záměry pak z více než poloviny (55 %) dominují v PO 10.  

GRAF 49: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO  PRÁVNICKÝCH OSOB  
 

 
 

Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých neinvestičních 
prioritních os vyplývá preference sdružení fyzických nebo právnických osob těmto konkrétním 
investičním prioritám: 
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 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

45,5 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování ……  

22,7 % - 10.7 Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 

 

Školské právnické osoby 

Pro školské právnické osoby (vzniklé na základě zákona) je nejatraktivnější pro projekty investičního 

charakteru PO 10 (68,2 %). S velkým odstupem lze předpokládat investiční projekty v  PO 1 (92,3 %). 

V ostatní investičních PO je podíl školských právnických osob zanedbatelný.  

U neinvestičních prioritních os pak v drtivé většině jsou projekty směřovány do PO 10 (74,3 %). 

GRAF 50: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŠKOLSKÝCH  PRÁVNICKÝCH OSOB  
 

 

Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých prioritních os 
vyplývá preference školských právnických osob těmto konkrétním investičním prioritám:  

 

 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

28,0 % - 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

21,1 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování …… 

18,8 % - 10.1 Podpora aktivit k posílení zájmu o obory, které jsou v souladu ……. 

 v PO 10 (investiční projektové záměry):  

77,8 % - 10.9 Investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění 

středního, základního a předškolního vzdělávání 
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Veřejné vysoké školy 

Veřejné vysoké školy dominují jako potenciální žadatelé v PO 1 a PO 10, kdy přes 40 % investičních 

projektových záměrů by směřovalo do každé z těchto prioritních os. Podíl projektů v ostatních PO je 

zanedbatelný a pohyboval by se okolo 5 %.  

Drtivá většina projektových záměrů neinvestiční povahy (70,9 %) směřuje do PO 10 a 20,9 % do 

PO 8.  

GRAF 51: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNÝCH  VYSOKÝCH ŠKOL  
 

 
 

Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých prioritních os 
vyplývá preference veřejných vysokých škol těmto konkrétním investičním prioritám:  

 

 

 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

19,7 % - 10.5 Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a VV institucí 

18,5 % - 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

16,0 % - 10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování ……  

 v PO 1:  

50,7 % - 1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 

28,8 % - 1.5 Prostředí pro transfer znalostí 

 v PO 10 (investiční projektové záměry): 

18,6 % - 10.9 Investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění  

středního, základního a předškolního vzdělávání 
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Veřejné výzkumné instituce  

Veřejné výzkumné instituce (organizace vzniklé na základě zákona) budou směřovat své investiční 

projektové záměry v převážné většině do PO 1 (64,7 %). Zhruba čtvrtinu projektů (23,5 %) lze 

předpokládat taktéž v PO 10.  

Mezi neinvestičními projekty této skupiny žadatelů dominují projekty do PO 10 (65,6 %). Rovná 

čtvrtina neinvestičních projektů by mohla směřovat do PO 8.  

GRAF 52: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNÝCH  VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍ  
 

 
 

Z detailní analýzy převažujícího zaměření projektových záměrů v  rámci jednotlivých prioritních os 
vyplývá preference veřejných výzkumných institucí těmto konkrétním investičním prioritám:  

 

 

 v PO 10 (neinvestiční projektové záměry): 

30,6 % - 10.5 Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a VV institucí  

19,4 % - 10.4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

19,4 % - 10.6 Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje 

 v PO 1:  

64,5 % - 1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 

19,4 % - 1.5 Prostředí pro transfer znalostí 
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4.5.2 Angažovanost charakteristických skupin žadatelů v jednotlivých prioritních osách  

Tato kapitola má za úkol identifikovat skupiny potenciálních žadatelů v  jednotlivých prioritních 

osách OP PPR.  

Na základě zpracovaných výsledků výzkumu se nabízejí dva úhly pohledu.  

Prvním je předpokládaná absolutní četnost podaných projektů od jednotlivých charakteristických 

skupin žadatelů. Zde existuje jistá nesouměřitelnost mezi získanými údaji, vycházející z  reálně 

existujícího absolutního počtu teoretických zájemců v té které skupině (podnikatelských subjektů je 

několikanásobně víc, než např. veřejných výzkumných institucí). Na druhou stranu, cenná může být 

informace o potenciální struktuře podaných žádostí podle charakteru žadatele.  

Druhým úhlem pohledu je předpokládaná relativní míra zájmu v  jednotlivých charakteristických 

skupinách žadatelů o danou konkrétní prioritní osu. Takto relativizovaná informace je souměřitelná 

napříč charakteristickými skupinami žadatelů. 

 

PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  

Jak vyplývá z níže uvedených grafů, v absolutním objemu lze nejvíce žádostí do této prioritní osy 

očekávat od podnikatelských subjektů (58,1 %) a následně od veřejných vysokých škol (17,0 %). 

Potenciál předložit zhruba 10 % projektů mají i veřejnoprávní subjekty a veřejné výzkumné 

instituce.  

Z relativního hlediska je tato prioritní osa nejatraktivnější pro veřejné výzkumné instituce, protože 

plné 2/3 z nich připravují projekty právě pro tuto prioritní osu. Z  podnikatelských subjektů je to 

něco více než čtvrtina. 

 
GRAF 53: POTENCIÁLNÍ  ŽADATELÉ V  PO 1 
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PO 3 – Lepší podmínky pro podnikání  

I v této prioritní ose lze očekávat drtivou převahu projektů z  podnikatelské sféry (86 %). Ostatní 

charakteristické skupiny žadatelů budou z hlediska podílu na předložených projektech marginální.  

V relativním pohledu je tato osa logicky nejatraktivnější pro podnikatelské subjekty, z nichž více než 

třetina má záměr předložit projekt právě do této prioritní osy. Zájem sdružení  fyzických nebo 

právnických osob předkládat z 25 % projekty do této prioritní osy je matematicky přesný, ovšem 

statistiky nepodložený (jeden projekt ze čtyř deklarovaných). Naopak více než 10  % zájmu ze strany 

NNO je zajímavou informací. 

GRAF 54: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 3 
 

 

PO 4 – Udržitelné využívání zdrojů energie  

V absolutním počtu lze očekávat, že téměř 85 % projektů do této prioritní osy předloží 

podnikatelské a veřejnoprávní subjekty. 

Pro obě tyto charakteristické skupiny žadatelů tato prioritní osa představuje shodně cca 11 % jejich  

celkového zájmu. Pro instituce vzniklé na základě zákona představuje tato prioritní osa cca 5 až 6 % 

jejich zájmu. 

GRAF 55: POTENCIÁLNÍ  ŽADATELÉ V  PO 4 
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PO 6 – Kvalitní městské prostředí  

I v této prioritní ose lze očekávat, že drtivá většina projektů bude předložena podnikatelskými a 
veřejnoprávními subjekty (zde však již budou veřejnoprávní subjekty dominantní ). Cca 10 % 
projektů předloží NNO. 

V relativním vyjádření je tato priorita nejatraktivnější pro veřejnoprávní subjekty, které ji preferují 
téměř z 22 %. Významná je i pro NNO, u nichž reprezentuje 1/8 jejich zájmu.  

 
GRAF 56: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 6 

 

 

PO 9 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  – investiční projekty 

Podle očekávání budou v této prioritní ose dominovat NNO, které společně s veřejnoprávními 

subjekty předloží 2/3 projektů. 

 Z hlediska míry zájmu představuje tato prioritní osa pro NNO 38,2 %. Zájem sdružení předkládat z 

50 % projekty do této prioritní osy je matematicky přesný, ovšem statistiky nepodložený ( dva 

projekty ze čtyř deklarovaných).  Veřejnoprávní subjekty deklarovaly, že 10,6 % projektů bude 

směřovat do této prioritní osy. 

GRAF 57: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 9 – INVESTIČNÍ PROJEKTY 
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PO 10 – Vzdělávání a vzdělanost – investiční projekty 

V absolutním měřítku lze očekávat, že po 1/4 projektů předloží veřejnoprávní subjekty, školské 

právnické osoby a podnikatelské subjekty. 

Z relativního pohledu je tato prioritní osa nejatraktivnější pro školské právnické osoby, pro které 

reprezentuje cca 2/3 jejich zájmu. PO 10 je obecně napříč skupinami žadatelů atraktivní prioritní 

osou, o čemž svědčí míra zájmu 35 až 40 % u veřejných vysokých škol, veřejnoprávních subjektů a 

NNO.  

GRAF 58: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 10 – INVESTIČNÍ PROJEKTY 
 

 
 

PO 8 – Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil  

Z hlediska absolutního objemu předložených projektů bude cca 80 % pokryto projekty NNO, 

podnikatelských a veřejnoprávních subjektů. 

Z hlediska relativní atraktivnosti je tato prioritní osa vnímána ve všech skupinách žadatelů  na úrovni 

cca 25 %. Výjimkou jsou školské právnické osoby s  mírou zájmu cca 15 %. 

GRAF 59: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 8 
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PO 9 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – neinvestiční projekty 

Tato prioritní osa je podle očekávání doménou NNO, které mají potenciál předložit více než 2/3 

projektů. 

I z relativního hlediska je pro NNO tato prioritní osa zjevně nejatraktivnější a reprezentuje 37,2 % 

jejich zájmu. Nad úrovní 10 % míry zájmu předkládat projekty do této prioritní osy jsou dále 

sdružení, veřejnoprávní subjekty a školské právnické osoby.   

 
GRAF 60: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 9 – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY 

 

 

PO 10 – Vzdělávání a vzdělanost – neinvestiční projekty 

Neinvestiční prioritní osa PO 10 bude zjevně nejatraktivnějším titulem. Zhruba 3/4 projektů lze 

očekávat od podnikatelských a veřejnoprávních subjektů a od NNO . 

Z relativního hlediska je PO 10 v neinvestiční oblasti nejatraktivnější prioritní osou pro všechny 

charakteristické skupiny žadatelů. 

GRAF 61: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 10 – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY 
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4.6 Typické aktivity podle prioritních os  

Součástí výzkumu byla taktéž identifikace typických aktivit v  jednotlivých prioritních osách. Tyto 

typické aktivity byly zkoumány jak v rámci fokusních skupin, tak dotazníkového šetření.  

V průběhu konání fokusních skupin k jednotlivým prioritním osám byly diskutovány aktivity, které 

lze v dané prioritní ose očekávat v předkládaných projektech. Přehled těchto aktivit je uveden 

v příslušné „kartě k fokusní skupině“  (viz Příloha 1). 

Typické aktivity byly identifikovány taktéž na základě výstupů z  dotazníkového šetření. Z celkového 

počtu 1179 konkretizovalo v dotaznících svůj projektový záměr pouze 572 dotazovaných, přičemž 

někteří uvedli více než jeden záměr a jiní naopak popsali svůj projektový záměr způsobem, z něhož 

nebylo možné odvodit zaměření budoucího projektu. Přehled typických aktivit, tak jak je bylo 

možné odvodit z projektových záměrů, roztříděných podle prioritních os je uveden v  Příloze 2. 

Poměrně vysoké procento respondentů nebylo schopno v dotazníku přiřadit svůj projektový záměr 

ke konkrétní investiční aktivitě hl. m. Prahy. V takovém případě blíže popsalo jeho zaměření jako 

„jiné“. Přehled „bližší specifikace projektového záměru“ v takových případech, jak jej uvedli 

respondenti, je uveden Příloze 3. Bohužel ze stručné specifikace nelze vždy odvodit skutečné 

zaměření projektového záměru a proto nebyla provedena selekce těch projektových záměrů, které 

by za určitých okolností mohly korespondovat s  některou investiční prioritou hl. m. Prahy. 

4.7 Využívání finančních nástrojů  

V souvislosti s růstem významu finančních nástrojů (nedotační podpora) v  období 2014+ a 

s ohledem na omezené finanční prostředky v příštím období, lze uvažovat o využití těchto nástrojů 

také v OP PPR.  

Jako typické finanční nástroje si lze představit zvýhodněné úvěry, záruky, kapitálové vstupy a další 

revolvingové nástroje.  

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, téměř polovina potenciálních žadatelů by projekt za jiných 

podmínek, než je dotační podpora, nerealizovala. Na druhou stranu je velké množství potenciálních 

žadatelů, kteří se zatím nerozhodli (41,3 %). Lze se domnívat, že důvodem tohoto postoje je 

nedostatek informací o konkrétních podmínkách, které budou s  nedotační podporou spojeny.  

GRAF 62: ZÁJEM POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ O FINANČNÍ NÁSTROJE 
 

 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

nevím

NE, projekt bych nerealizoval kdyby  byl podpořen nedotačním titulem

ANO, projekt bych realizoval i kdyby  byl podpořen nedotačním …
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Při bližším pohledu na názory jednotlivých charakteristických skupin žadatelů můžeme 

identifikovat určité odchylky od průměrného názoru uvedeného výše.  

 
GRAF 63: ZÁJEM SKUPIN POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ O FINANČNÍ NÁSTROJE 

 

 

 Opět se ukazuje odlišný přístup podnikatelských subjektů k podpoře ze SF ve srovnání 

s ostatními skupinami. Prakticky 20 % podnikatelských subjektů by akceptovalo podporu 

formou nedotačního titulu. Za průměrnou hodnotou celého zkoumaného vzorku  11,7 % 

tedy stojí podnikatelské subjekty. Ostatní skupiny žadatelů se pohybují na úrovni okolo 6 %.  

 

Z kvalitativního šetření v rámci FS vyplynula některá zásadní zjištění:  

 Potřeba zřízení seed-fondu v PO 1 a PO 3 dle vzoru OPPI. 

 Zájem podnikatelských subjektů o poskytnutí zvýhodněných úvěrů, záruk apod., avšak 

tyto subjekty budou tyto finanční nástroje vždy posuzovat ve vztahu k aktuální nabídce na 

trhu. 

 MČ finanční nástroje nevylučují, např. je lze využít u projektů na údržbu maj etku (obecně 

u projektů, které generují příjem, který se použije na splácení úroků).  

 Nemožnost využití finančních nástrojů (půjček) u projektů na rekonstrukce a zateplení, 

neboť návratnost těchto projektů je cca 20 let a náklady na půjčky by byly příliš v ysoké. 

 Finanční nástroje mohou mít význam u projektů z  oblasti sociálního podnikání. 

 Odmítnutí finančních nástrojů ze strany NNO a školských zařízení.  
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4.8 Rizika realizace projektů  

Ambicí této kapitoly není detailní analýza kompletního souboru rizik spojených s  celým 

projektovým cyklem. Zpracovatel se zaměřil na identifikaci těch rizik, které potenciální žadatelé 

subjektivně vnímají na základě zkušeností s  realizací projektů v rámci OP PK nebo OP PA, případně 

je vnímají na straně instituce (organizace), kterou zastupují.  

V rámci dotazníkového šetření 1179 respondentů subjektivně identifikovalo rizika, která vnímají 

jako potenciální hrozbu pro příští programové období. Ke čtyřem nejvýznamnějším identifikovaným 

rizikům, spojených s realizací projektového záměru spolufinancovaného z  fondů EU, se respondenti 

vyjádřili takto: 

 GRAF 64: RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ PROJEKTU ZE SUBJEKTIVNÍHO POHLEDU POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ 

 

 

Nemožnost zajistit potřebné spolufinancování z  vlastních zdrojů 

Obavu z nemožnosti zajistit dostatek finančních prostředků na spolufinancování projektů vyjádřilo 

32 % respondentů, lze ho tudíž charakterizovat jako nejvýznamnější identifikované riziko. Jak již  

bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, vnímání tohoto rizika se různí v  závislosti na odlišných 

typech potenciálních žadatelů.  

Nicméně napříč všemi skupinami potenciálních žadatelů došlo ke shodě, že zásadním problémem, 

který ovlivňuje naplňování rozvojových potřeb hl. m. Prahy v období 2007 – 2013 a bude velmi 

negativně ovlivňovat rozvojové cíle i v příštím programovém období, je naprostý nedostatek 

veřejných disponibilních finančních prostředků, resp. zcela nedostatečná alokace v  rámci OP PPR.  

32,0%

25,8%

26,2%

15,9%

Nemožnost zajistit potřebné 
spolufinancování z vlastních zdrojů

Podporované aktivity nebudou 
odpovídat mým potřebám

Administrativní zátěž spojená se 
získáním podpory přesáhne moje 
možnosti

Hrozba nedodržení podmínek a 
navrácení dotace
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Ze strany podnikatelských subjektů nejsou obavy z  nemožnosti zajištění vlastních zdrojů tak 

významné, jako u ostatních typů potenciálních žadatelů. Podnikatelské subjekty přistupují 

k realizaci rozvojových projektů jako k plnění business plánů a využití cizích zdrojů na 

spolufinancování projektů (komerční úvěry), nejsou v  podnikatelské praxi ničím výjimečným. Proto 

také podnikatelské subjekty v porovnání s ostatními typy žadatelů ve velké míře vyjádřili ochotu 

nést břemeno spolufinancování z vlastních zdrojů ve výši 50 %. Klíčovým faktorem pro 

podnikatelské subjekty je efektivita vynaložených finančních prostředků, návratnost investice a 

pozitivní dopad na podnikání.   

Na zcela opačné straně stojí NNO. NNO představují skupinu žadatelů, jejichž obavy z  nedostatku 

vlastních zdrojů lze považovat za největší. Jedná se o organizace, které poskytují služby na 

nekomerční bázi a negenerují zisk, jsou závislé na dotacích z  veřejných či jiných rozpočtů. Tyto 

subjekty proto také jako nejvyšší míru spolufinancování uváděly nejčastěji maximálně 5 %. Při 

neúměrně vysoké míře spolufinancování u těchto subjektů hrozí reálné riziko, že nebudou schopny 

realizovat zamýšlené projekty, resp. poskytovat služby, převážně v  sociální oblasti.  

Někde uprostřed na pomyslném žebříčku pak stojí organizace, které hospodaří na základě veřejných 

rozpočtů. Jedná se o veřejnoprávní subjekty (MČ, školy a příspěvkové organizace zřizované MČ), 

veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce apod. Rozpočty těchto organizací jsou svázány 

s rozpočty zřizovatelů a sestavovány v jednoletých cyklech. Plánování těchto organizací je proto 

velmi komplikované a rozvojové zdroje jsou s ohledem na snižování veřejných zdrojů značně 

omezené. Tyto instituce budou muset velmi pečlivě zvažovat, jaké projekty budou schopny 

s ohledem na potřebu spolufinancování předkládat a v  jaké výši a budou muset hierarchizovat své 

priority ve vztahu k reálným možnostem. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že určitě nebudou 

dostatečně pokryty všechny rozvojové potřeby hl. m. Prahy.     

Administrativní zátěž spojená s  realizací projektu 

Celkem 26,2 % respondentů vyjádřilo obavu týkající se  administrativní zátěže spojené s realizací 

projektu. V souvislosti s kvalitativním výzkumem v rámci FS lze konstatovat, že problém 

administrativní zátěže je vnímán naprostou většinou příjemců podpory, přičemž tato zátěž byla 

identifikována nejen v souvislosti s realizací projektu, ale i v souvislosti s podáním žádosti.  

Ve vztahu k podávání projektových žádostí vnímají respondenti výzkumu negativně zejména velmi 

omezenou dobu od vyhlášení výzvy ke konečnému termínu předložení žádosti, přičemž pro 

předložení žádosti je potřeba dodání širokého spektra dokumentů (např. stavební povolení, 

rozhodnutí zastupitelstva, smluvní vypořádání majetkových vztahů), aniž  by žadatel měl informaci, 

zda jeho projekt obsahově zapadá do konceptu a představ poskytovatele dotace. S  tímto úzce 

souvisí systém hodnocení projektů, kdy současná praxe ve zvýšené míře hodnotí formální 

náležitosti projektu a do značné míry opomíjí věcný  obsah, efektivitu vynaložených prostředků a 

udržitelnost projektu po skončení financování z veřejných zdrojů. Negativním aspektem, který 

významně ovlivňuje kvalitu projektů je taktéž časová náročnost schvalování projektových záměrů, 
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kdy posun v čase činí mnohdy i 1 rok. Za tu dobu nastává v mnoha případech významná změna 

v socioekonomických podmínkách, které zapříčiňují neaktuálnost a neefektivitu projektu.  

Administrativní zátěž spojená s vlastní realizací projektu pak zahrnuje spoustu aspektů, které jsou 

dány závaznými pravidly EK, rozpracovanými do národních podmínek.  Jako jeden z příkladů za 

všechny, který byl zmiňován mnoha účastníky výzkumu a který prohlubuje negativní vnímání 

„byrokracie okolo projektu“, je zaměření kontrol realizace projektu. Zkušenost příjemců podpory je 

taková, že kontrolující subjekt se soustřeďuje na formální stránku a nezajímá se o věcné plnění 

projektu, práci s cílovou skupinou, příp. o dosažení konkrétních výsledků. Kontrola se tak z pohledu 

příjemce pomoci zaměřuje na zcela marginální záležitosti, jako je umístění vlajky a loga na 

propagačních předmětech, správnou barvu loga EU apod.  a kontrolující subjekt neprezentuje 

dostatek kompetence kontrolovat věcné plnění.  (zde autor nepolemizuje s nezbytností dodržovat 

pravidla publicity, ale přenáší svá analytická zjištění). Bohužel jsou tyto negativní zkušenosti velmi 

časté a výrazným způsobem tak snižují společenský význam a prestiž pomoci z  EU.   

 Vhodným způsobem je třeba žadatelům a posléze příjemcům objasnit formální stránky 

doprovázející podporu ze SF a vysvětlovat, že nejde o samoúčelnou byrokracii 

 Při kontrolách proporcionálně sledovat formální i věcnou stránku řešení projektu  

Nesoulad podporovaných aktivit s  potřebami potenciálního žadatele 

Ačkoliv cca 26 % respondentů vyjádřilo obavy, že podporované aktivity nebudou korespondovat 

s potřebami potenciálního žadatele, nelze předpokládat, že OP PPR pokryje absolutně všechny 

potřeby subjektů, které působí na jeho území.  

V souvislosti s velmi omezenými finančními zdroji, které budou v období 2014+ k dispozici, je nutné 

koncentrovat úsilí do omezeného množství priorit, které úzce váží na celospolečenské potřeby hl. 

m. Prahy. Dle názoru zpracovatele je nutné, kromě omezení a hierarchizace priorit, omezit rozsah 

potenciálních žadatelů a zaměřit podporu pouze na ty klíčové žadatele, kteří jsou v  daných 

prioritách kompetentní, resp. dlouhodobě pracují s  cílovou skupinou a jsou schopni realizovat 

efektivní a udržitelné projekty s prokazatelným pozitivním dopadem.  

Hrozba nedodržení podmínek a navrácení dotace  

Problém nedodržení podmínek a navrácení dotace byl mezi respondenty dotazníkového šetření 

považován za nejmenší hrozbu. Pouze necelých 16 % respondentů vyjádřilo obavy tohoto 

charakteru. Toto se potvrdilo i v rámci kvalitativního šetření, kdy žádný z účastníků FS nepotvrdil 

toto riziko.  

Rizika identifikovaná charakteristickými skupinami žadatelů  

V chápání možných rizik lze vysledovat určité odlišnosti mezi jednotlivými skupinami žadatelů, resp. 

odlišnosti v citlivosti na definovaná rizika. 
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Celkový počet 1179 dotazovaných respondentů se k rizikům vyjádřil celkem 1964 krát. To znamená, 

že někteří respondenti využili možnost identifikovat více než jedno riziko.  

V následující tabulce jsou zpracovány odpovědi jednotlivých skupin žadatelů a vyjádřena  citlivost 

k definovaným rizikům. 

TABULKA 19: RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ PROJEKTU ZE SUBJEKTIVNÍHO POHLEDU SKUPIN ŽADATELŮ   

 

Výběr jiných rizik uvedených respondenty 

podnikatelský subjekt   

 krátká doba na realizaci projektu   

 změny podmínek financování v průběhu projektu  

 obava z právních důsledků neznalosti při zadávání či realizaci projektu  

 ztráta času a prostředků při marné žádosti 

 velká časová prodleva mezi záměrem a realizací způsobí změnu potřeb, kterou půjde jen obtížně do projektu 
promítnout  

veřejnoprávní subjekt  

 nesmyslné bazírování na podružných detailech 

 o míře spolufinancování v organizaci rozhoduje samospráva    

nestátní nezisková organizace    

 podmínky se budou měnit, prostředí bude nejisté, proto se rozhodneme raději pro svobodnější cestu  

 např. změny kurzu v době podání žádosti a při vyúčtování   

 nejisté právní prostředí, velké sankce proti kterým se nelze bránit standardní soudní cestou  

školská právnická osoba  

 složité zpracování projektů 

 velký zájem (konkurence) o granty na území hl. m. Prahy   

veřejná vysoká škola 

 podfinacování Prahy oproti ostatním regionům z EU 

 souhrnně řečeno fatální neporozumění s úřední představou o smyslu dotací z veřejných zdrojů  

 velká šíře a komplexnost řešení, které neodpovídá struktura veřejné politiky  

 nedostatečná kontrola finančního toku u příjemce 

 hrozba průběžně měněných pravidel  

Podnikatelský 

subjekt

Veřejnoprávní 

subjekt

Nestátní 

nezisková 

organizace

Sdružení 

fyzických nebo 

právnických 

osob

Školská 

právnická 

osoba

Veřejná 

vysoká škola

Veřejná 

výzkumná 

instituce

počet respondentů 523 163 239 13 121 89 31

počet uvedených rizik1) 798 279 438 22 205 165 57

Nemožnost zajistit 

potřebné 

spolufinancování z 

vlastních zdrojů 21,2% 38,0% 37,2% 31,8% 42,0% 40,0% 38,6%

Podporované aktivity 

nebudou odpovídat 

mým potřebám 28,1% 21,9% 25,8% 31,8% 19,5% 20,6% 35,1%

Administrativní zátěž 

spojená se získáním 

podpory přesáhne moje 

možnosti 31,3% 22,2% 22,1% 22,7% 22,4% 23,0% 14,0%

Hrozba nedodržení 

podmínek a navrácení 

dotace 18,0% 15,8% 13,7% 13,6% 15,1% 11,5% 12,3%

Jiné 1,4% 2,2% 1,1% 0,0% 1,0% 4,8% 0,0%

1 ) u každé cílové skupiny se jedná o kumulativní součet odpovědí (v otázce bylo možné zaškrtnout 1 a více možností). Každý respondent v zásadě uvedl více než jedno riziko.

R
IZ

IK
O
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4.9 Absorpční kapacita ve vazbě na současné programové období 2007 –  

2013 

Pro analýzu absorpční kapacity budoucího OP PPR, je nezbytné vyhodnotit absorpční kapacitu 

současného programového období a predikovat trendy do následujícího období. Pro zhodnocení 

absorpční kapacity období 2007 – 2013 na území hl. m. Prahy, využil zpracovatel výstupy 

evaluačních projektů hodnotící průběh implementace OP PK a OP PA.  

Absorpční kapacita OP PK2 

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

Do prioritní osy 1 je alokováno celkem 2,6 mld. Kč, což představuje 36,2 % z  celkové alokace OP PK. 

Během dosavadní realizace OP PK bylo v  rámci prioritní osy 1 předloženo celkem 66 projektových 

žádostí v celkové úhrnné hodnotě 3 648,1 mil. Kč. Finanční požadavek předložených projektů tak 

přesáhl alokaci prioritní osy o 42 %. Z pohledu jednotlivých oblastí podpory byl taktéž u obou 

překročen celkový objem finanční alokace předložených projektů nad alokací jednotlivých oblastí 

podpory, a to následovně: 

- u oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  tvořil převis 
poptávky 35,6 % nad plánovanou alokací (2 312,9 mil. Kč) 

- u oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb tvořil převis poptávky 100,2 % nad 
plánovanou alokací (256,2 mil. Kč) 

Absorpční kapacita prioritní osy 1 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Absorpční kapacita celé prioritní osy je dostatečná, přičemž v  oblasti podpory 1.2 byla 

identifikována omezená absorpční kapacita z pohledu kvality projektů. Nicméně s budoucí 

podporou aktivit v oblasti rozvoje a dostupnosti ICT služeb se explicitně nepočítá, resp. není 

podporována v rámci žádné z tematických cílů/prioritních os obsažených v připravovaném OP PPR.  

Oblast podpory ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy byla dostatečná, a v  případě, že by 

se podobné podporované aktivity objevily v investiční prioritě 4.2 Opatření pro udržitelnou 

městskou mobilitu, je vysoká pravděpodobnost, že alokace bude bez větších problémů vyčerpána . 

 

Prioritní osa 2 – Životní prostředí 

V prioritní ose 2 je alokováno celkem 1,8 mld. Kč, což představuje 25,7 % z celkové alokace OP PK. 

Za dosavadní realizace OP PK bylo v rámci prioritní osy 2 předloženo celkem 103 projektových 

žádostí v celkové úhrnné hodnotě 3 211,6 mil. Kč. Finanční požadavek předložených projektů tak 

                                                           

2 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z  25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

82 

přesahuje alokaci prioritní osy o 75,5 %. Z pohledu jednotlivých oblastí podpory byl u obou taktéž 

překročen celkový objem finanční alokace předložených projektů nad alokací jednotlivých oblastí 

podpory, a to následovně: 

- u oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území tvořil převis poptávky 73,5 % nad 
plánovanou alokací (1 602,0 mil. Kč) 

- u oblasti podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  tvořil převis 
poptávky 89,5 % nad plánovanou alokací (228,1 mil. Kč) 

Absorpční kapacita prioritní osy 2 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Celá prioritní osa vykazuje dobrou absorpční kapacitu, přičemž u oblasti podpory 2.1 byly 

identifikovány aktivity, které nebyly dostatečně pokryty (brownfieldy / staré průmyslové areály). 

Tento zájem žadatelů by tak mohl být dostatečně kompenzován v  rámci PO 6 připravovaného OP 

PPR. 

I u oblasti podpory 2.2 byla absorpční kapacita vysoká a pro pokračování podpory v  následujícím 

programovém období v PO 4 Udržitelné využívání energií lze předpokládat dostatek projektů. 

 

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 

Do prioritní osy 3 je alokováno celkem 2,5 mld. Kč, což představuje 35,3 % z  celkové alokace OP PK. 

Během dosavadní realizace OP PK bylo v  rámci prioritní osy 3 předloženo celkem 511 projektových 

žádostí v celkové úhrnné hodnotě 7 058,4 mil. Kč. Finanční požadavek předložených projektů tak 

přesahuje alokaci prioritní osy o 182,4 %. Z pohledu jednotlivých oblastí podpory byl u všech taktéž 

překročen celkový objem finanční alokace předložených projektů nad alokací jednotlivých oblastí 

podpory, a to následovně: 

- u oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí tvořil převis poptávky 192,5 % nad plánovanou alokací (1 810,0 mil. Kč) 

- u oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí tvořil převis poptávky 
304,1 % nad plánovanou alokací (50,9 mil. Kč) 

- u oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků tvořil převis poptávky 143,8 % nad 
plánovanou alokací (638,7 mil. Kč) 

Absorpční kapacita prioritní osy 3 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Nejvyšší míra absorpční kapacity ze všech prioritních os je vykazována právě zde. Projektové žádosti 

v každé z jednotlivých oblastí podpory požadovaly minimálně o  140 % více finančních prostředků, 

než bylo alokováno, přičemž v oblasti podpory 3.2 tvořil převis poptávky přes 300 % nad 

plánovanou alokací. 

S ohledem na skutečnost, že zaměření prioritní osy 3 koresponduje s  PO 1 a 3 připravovaného OP 

PPR a je zde nadměrná absorpční kapacita, považuje zpracovatel návaznost této prioritní osy za 

stěžejní ve vztahu k přípravě budoucího programu pro Prahu. 
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Absorpční kapacita OP PA 

Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

V prioritní ose 1 bylo alokováno celkem 1 214,8 mil. Kč, což představuje 38,2 % z celkové alokace 

OP PA. Během dosavadní realizace programu bylo v rámci prioritní osy 1 předloženo celkem 1 474 

projektových žádostí v celkové úhrnné hodnotě 6 334,2 mil. Kč. Finanční požadavek předložených 

projektů tak přesáhl alokaci prioritní osy o 421 %. Schváleno bylo celkem 316 projektů o celkové 

finanční výši 1 086,4 mil. Kč. 

Absorpční kapacita prioritní osy 1 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Absorpční kapacita prioritní osy z pohledu předložených projektů a jejich požadované finanční 

alokace je velmi dobrá. Podané projekty mnohonásobně překročily schválenou alokaci prioritní osy 

a lze tedy očekávat, že poptávka trhu po obdobných aktivitách bude i do budoucna značně vysoká.  

Z pohledu zpracovatele se tak jeví velmi positivně pokračování podpory v následujícím 

programovém období, kde by tyto aktivity mohly být realizovány, v  rámci PO 8 a 10 připravovaného 

OP PPR. 

 

Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce 

V prioritní ose 2 bylo alokováno celkem 926,1 mil. Kč, což představuje 29,2 % z celkové alokace OP 

PA. Během dosavadní realizace OP PA bylo v rámci prioritní osy 2 předloženo celkem 577 

projektových žádostí v celkové úhrnné hodnotě 3 893,6 mil. Kč. Finanční požadavek předložených 

projektů tak přesáhl alokaci prioritní osy o 320 %. Schváleno bylo 89 projektů ve výši 564,5 mil. Kč.  

Absorpční kapacita prioritní osy 2 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Rovněž prioritní osa 2 vykazuje velmi vysokou absorpční kapacitu projektových záměrů, resp. 

projekty požadovaná alokace ku schválené alokaci prioritní osy mnohonásobně přesahuje.  

Kontinuita v pokračování návazných nebo zcela nových projektů k problematice prioritní osy 2 

v následujícím programovém období je spatřována v tematickém cíli 8 a 9 připravovaného OP PPR. 

 

Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání 

V prioritní ose 3 bylo alokováno celkem 926,7 mil. Kč, což představuje 29,2 % z  celkové alokace OP 

PA. Během dosavadní realizace OP PA bylo v rámci prioritní osy 3 předloženo celkem 740 

projektových žádostí v celkové úhrnné hodnotě 3 902,4 mil. Kč. Finanční požadavek předložených 

projektů tak přesáhl alokaci prioritní osy o 321 %. Schváleno bylo 184 projektů ve výši 829,7 mil. Kč.  
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Absorpční kapacita prioritní osy 2 ve vztahu k budoucímu programovému období  

Ani zde nebylo identifikováno, že by v rámci prioritní osy nedošlo k dostatečnému naplnění 

absorpční kapacity, procentuální hodnoty poptávky nad nabídkou jsou obdobné jako u prioritní 

osy 2. 

Potenciál pro využití projektových záměrů, které nebyly v rámci této osy schváleny, vidí zpracovatel 

pro následující programové období v zejména v tematickém cíli 10 připravovaného OP PPR. 
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5. Závěry a doporučení k  absorpční kapacitě  

Závěrečná kapitola si neklade za cíl detailně opakovat to, co  je uvedeno v předchozích 

kapitolách, ale pouze stručně rekapituluje hlavní poznatky a formuluje doporučení (kapitola 

5.1). 

Součástí zadání bylo devět základních otázek, na které měla analýza absorpční kapacity 

přinést odpověď. Odpovědi na tyto otázky jsou obsaženy v  kapitole 5.2.  

 

5.1 Hlavní zjištění a doporučení  

Souhrn hlavních zjištění: 

 Absorpční kapacita OP PPR je velmi vysoká, což vyplynulo nejen z terénního výzkumu, ale i 

z porovnání s absorpční kapacitou v období 2007 – 13. 

 Projektové záměry ve všech prioritních osách mají potenciál převýšit disponibilní alokaci.  

 Absolutně nejatraktivnější prioritní osou z pohledu množství potenciálních projektových 

záměrů (investičních i neinvestičních) je PO 10 Vzdělávání a vzdělanost. 

 PO 1 Posílení výzkumu a technologického rozvoje a PO 3 Lepší podmínky pro podnikání , 

společně reprezentují cca 45 % absorpční kapacity a jsou orientovány do ekonomické 

oblasti, která má potenciál zásadním způsobem přispět k  naplnění globálního cíle OP 

PPR. 

 Potenciál pro spolufinancování projektů z  vlastních zdrojů se různí v  závislosti na typu 

žadatelů – podnikatelské subjekty připouští ve větší míře spolufinancování až do výše 

50 % nákladů projektu, naproti tomu NNO a školská zařízení deklarují možnosti velmi 

nízké finanční spoluúčasti (5 – 10 %). 

 S výjimkou podnikatelských subjektů nejsou potenciální žadatelé připraveni využívat 

finanční nástroje kromě dotací. 

 Za významná rizika spojená s  realizací projektů v  příštím období lze považovat zejména 

obavy ze zajištění spolufinancování z  vlastních zdrojů a obavy z přílišné administrativní 

zátěže spojené s předkládáním žádostí a vlastní realizací projektů.  

Souhrn hlavních doporučení: 

 S ohledem na velmi omezené disponibilní zdroje zvážit koncentraci finančních prostředků 

do omezeného množství priorit, resp. omezit počet priorit (7. Verze OP PPR má rozsáhlou a 

roztříštěnou strukturu obsahující 27 investičních priorit f inancovaných z EFRR a 25 

neinvestičních priorit financovaných z ESF). 

 S ohledem na potřebu koncentrace finančních prostředků zvážit omezení potenciálních 

žadatelů v rámci jednotlivých PO na klíčové a relevantní typy žadatelů, kteří jsou schopni 
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s ohledem na majetkoprávní hledisko a rozsah kompetencí realizovat efektivní a udržitelné 

projekty, resp. mají dlouhodobé zkušenosti s prací s cílovou skupinou. 

 Intenzivně komunikovat s potenciálními žadateli již v průběhu přípravy OP PPR předběžné 

nastavení pravidel a požadavků programu, a to z důvodu časové a finanční náročnosti 

přípravy rozsáhlých projektových záměrů. 

 V maximální možné míře usilovat o snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů a 

příjemců pomoci z OP PPR. 

 Zvážit přípravu seed-fondu v rámci PO 1 a PO 3. 

 

5.2 Odpovědi na otázky zadání  

1. Jaké oblasti (obory) a potenciální příjemci podpory mají největší relevanci pro využívání 

strukturálních fondů v budoucím programovém období v rámci vymezených tematických 

cílů?  

Jednoznačně nejfrekventovanější oblastí  a tím i oborem s nejvyšší relevancí pro využívání 

strukturálních fondů v  budoucím programovém období na území hl. m. Prahy je PO 10 

Vzdělávání a vzdělanost. Velmi pozitivně lze v  této prioritě hodnotit propojení investičních i 

neinvestičních projektovým záměrů, což může přinést významné synergické efekty. 

Potenciální příjemce pro tuto oblast lze nalézt zcela logicky mezi školskými právnickými 

osobami a vysokými školami. V  oblasti neinvestičních projektových záměrů je významná 

absorpční kapacita i mezi veřejnoprávními subjekty, podnikatelskými subjekty a veřejnými 

výzkumnými institucemi. 

Pokud budeme posuzovat PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě komplexně, tj. 

z pohledu investičních i neinvestičních priorit, pak  je tato PO druhou oblastí s významnou absorpční 

kapacitou. Nejvyšší absorpční kapacita a tím i relevance pro OP PPR byla v  rámci této PO indikována 

u nestátních neziskových organizací a v oblasti podpory z ESF částečně také u veřejnoprávních 

institucí. 

Třetí oblastí s vysokou relevancí pro příští programové období je PO 1 Posilování výzkumu a 

technologického rozvoje. Zde hrají dominantní roli v absorpční kapacitě vysoké školy a veřejné 

výzkumné instituce. Jejich slabou stránkou je však reálný ekonomický potenciál. Proto je třeba 

v této oblasti zmínit i podnikatelské subjekty, které disponují potenciálem pro finančně náročnější 

projekty i vyšší míru spolufinancování. 

2. Jak jsou tyto subjekty připraveny z hlediska svých potřeb/projektových záměrů pro 

budoucí programové období?  

Otázku míry připravenosti potenciálních žadatelů o podporu z  OP PPR je možné pozitivně 

hodnotit podle několika indicií. Subjekty velmi často uvažují o paralelních projektových 

záměrech, financovaných jak z  EFRR, tak z ESF.  
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Dále jsou projektové záměry ve velkém množství případů pojímány komplexně a zasahují do 

více investičních priorit hl. města Prahy v  rámci dané prioritní osy.  

V neposlední řadě je pozitivním zjištěním, že ačkoliv ještě nebylo zahájeno programové 

období, tak téměř polovina dotázaných uvádí, že má připravený koncept projektového 

záměru nebo dokonce rozpracovaný projekt.  

3. Mají potenciální příjemci za nových podmínek spolufinancování pro programové období 

2014 - 2020 motivaci využívat finanční podporu ze strukturálních fondů    a realizovat 

projekty na území hl. m. Prahy?  

Otázka motivace využívat finanční podporu ze strukturálních fondů EU byla posuzována ze dvou 

hledisek. S jednoznačným stanoviskem ve prospěch využívání finanční podpory SF váhá zhruba 

27 %  dotázaných, přičemž 4 % uvádějí, že nedostatečná motivace spočívá v  negativních 

zkušenostech nebo administrativní náročnosti, a to bez vztahu k  míře spolufinancování. 

Odpověď na otázku motivace v závislosti na nezbytné (závazné) míře spolufinancování je složitější a 

je třeba brát s rezervou obdržené výroky k maximální únosné míře spolufinancování, protože 

subjekty zcela logicky nahrazovaly pojem „únosný“ pojmem „optimální“.  

Nicméně statistickým vyhodnocením odpovědí se jasně prokázala rozdílnost jednotlivých 

charakteristických skupin potenciálních žadatelů o prostředky ze SF ve schopnosti spolupodílet se 

na financování projektů. Z toho lze usuzovat, že míra povinného spolufinancování přesahující 

ekonomické schopnosti dané skupiny podváže její motivaci k  podávání projektů. 

 . Mají potenciální příjemci dostatečnou finanční kapacitu pro spolufinancování 

podporovaných aktivit, popř. jsou ochotni vynaložit stanovený podíl nákladů z vlastních 

zdrojů (s přihlédnutím na vyšší podíl spolufinancování, než je tomu v současném 

programovém období)?  

Z potenciálních příjemců pouze podnikatelské subjekty ve větší míře připustily možnost 

spolufinancování až do výše 50 %. Část respondentů však i zde uvádí, že únosná míra 

spolufinancování je významně nižší, než tato limitní hodnota. U této skupiny potenciálních 

příjemců tedy případné zvýšení míry spolufinancování ve srovnání se současným 

programovým obdobím sníží absorpční kapacitu pouze minimálně. 

Naproti tomu lze identifikovat skupiny potenciálních příjemců, kteří deklarují, že nejsou 

schopni významnějšího spolufinancování. To se týká nestátních neziskových organizací a 

školských právnických osob, z  nichž 70 % považuje 5 až 10 % spolufinancování za maximální 

únosnou míru. 

Poněkud méně odmítavě se k vyšší míře spolufinancování stavějí veřejnoprávní subjekty, 

veřejné vysoké školy a sdružení, z  nichž 5 až 10 % spolufinancování považuje za maximální 

únosnou míru cca 50 %. 
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5. Jsou potenciální příjemci připraveni na využívání nedotační podpory (tzv. finančních 

nástrojů)?  

Připravenost využívat finanční nástroje souvisí i s  deklarovanou mírou únosného 

spolufinancování. Na takto přímo formulovanou otázku odpovědělo pozitivně pouze necelých 

12 % respondentů a 47 % jich rovnou uvedlo, že za takových podmínek by projekt 

nerealizovalo. 

Zbývajících 41 % poskytlo „vyhýbavou“ odpověď - nevím. Z toho lze usuzovat, že přechodem 

na nedotační tituly by prudce, až o polovinu poklesl zájem realizovat projekty. M íra poklesu 

absorpční kapacity by však na druhou stranu záležela na konkrétních podmínkách 

nedotačních titulů. Použití osvědčených nástrojů by mohlo absorpční kapacitu poněkud 

zvýšit, ale přesto se lze domnívat, že by zůstala hluboko pod úrovní vycházející  z dotačních 

titulů. 

6. V jakých oblastech, u jakých typů projektů a jakou formou využít prostředky rozpočtu hl. 

m. Prahy na spolufinancování projektů?  

Za dvě nejcitlivější skupiny potenciálních příjemců ve vztahu k  míře povinného 

spolufinancování lze označit nestátní neziskové organizace a školské právnické osoby. 

S ohledem na jejich preferovanou oblast působení lze za rizikové oblasti označit podporu 

sociálního začleňování a boj proti chudobě  u nestátních neziskových organizací a vzdělávání a 

vzdělanost u školských právnických osob a dalších subjektů poskytujících vzdělání.  

Pro angažovanost prostředků rozpočtu hl. města Prahy na spolufinancování projektů lze proto za 

optimální označit redukci míry povinného spolufinancování u PO 8 Podpora sociálního začleňování a 

boj proti chudobě a u PO 10 Vzdělávání a vzdělanost. 

S ohledem na argumentaci dotčených skupin potenciálních příjemců pak lze doporučit snížení míry 

spolufinancování na úroveň 10 až 15 %, která se jeví jako maximálně únosná pro danou skupinu 

příjemců. 

7. Jaká je absorpční kapacita navržených oblastí podpory?  

Souhrnně lze konstatovat, že absorpční kapacita OP PPR ve všech svých prioritních osách 

mnohonásobně převýší disponibilní finanční zdroje, které budou do OP PPR alokovány.  

V neinvestiční oblasti je zjevně nejvyšší absorpční kapacita v  PO 10 Vzdělávání a vzdělanost . 

Ze zkoumaného vzorku téměř 60 % subjektů deklarovalo připravenost předložit projekty 

v této oblasti, nebo alespoň mají připraveny konkrétní záměry. Podpora v  rámci PO 8 Podpora 

zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a PO 9 Podpora sociálního začleňování  a boj 

proti chudobě si pak přibližně svojí absorpční kapacitou odpovídají.  

V investiční oblasti je vzhledem k  většímu počtu prioritních os situace více fragmentovaná. I 

zde je však nejvýznamnější oblastí PO 10 Vzdělávání a vzdělanost , reprezentující cca 30 % 
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absorpční kapacity. Další dvě prioritní osy, PO 1 Posílení výzkumu a technologického rozvoje a 

PO 3 Lepší podmínky pro podnikání , společně reprezentují cca 45 % absorpční kapacity a jsou 

orientovány do ekonomické oblasti. Zbývajících cca 25 % absorpční kapacity v  investiční 

oblasti je zhruba rovnoměrně rozděleno mezi tři zbývající prioritní osy.  

8. Jaká existují rizika spojená s implementací politiky soudržnosti v  budoucím programovém 

období v návaznosti na zjištěnou absorpční kapacitu v jednotlivých TC?  

Z hlediska absorpční kapacity, resp. spektra prioritních oblastí a investičních priorit hl. města 

Prahy nelze identifikovat zvláštní rizika vyplývající z  absence potenciálu pro podávání 

projektů. Naopak významné riziko lze spatřovat v  nereflektování ekonomických možností 

jednotlivých skupin potenciálních příjemců. Míru povinného spolufinancování projektů 

z prostředků žadatele je třeba volit selektivně a tak, aby se  negativně neprojevila na celkové 

absorpční kapacitě v dané prioritní ose. 

Míru spolufinancování je možné stanovit odlišně v  jednotlivých osách a jak bylo výše 

uvedeno, nejnižší míra spolufinancování by měla být stanovena u PO 10 Vzdělávání a 

vzdělanost, resp. PO 9 Podpora sociálního začleňování  a boj proti chudobě a to zejména u 

projektů financovaných z ESF. 

9. Jaká doporučení jsou vyvozena ze současné absorpční kapacity?  

Z hlediska zaměření OP PPR je relevantní zkoumat současnou absorpční kapacit u OP PK  

v prioritní ose 2 - Životní prostředí a 3 - Inovace a podnikání.  

Poměrně solidní absorpční kapacita v  PO Životní prostředí má možnost kontinuálně navázat 

v rámci PO 4 - Udržitelné využívání zdrojů energie  i v PO 6 - Kvalitnější městské prostředí. 

Absorpční kapacita v PO Inovace a podnikání vykázala masivní přesah nad disponibilními 

zdroji, a protože zaměření této prioritní osy koresponduje s PO 1 Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací  a také PO 3 - Lepší podmínky pro podnikání , je i zde prostor 

pro plynulé pokračování podporovaných aktivit.  

Absorpční kapacita u OP PA v  prioritních osách 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky , 2 - 

Podpora vstupu na trh práce  i 3 - Modernizace počátečního vzdělávání  vykazuje v současném 

programovém období natolik významný přesah žádostí na disponibilními zdroji, že lze 

očekávat kontinuální pokračování relevantních aktivit i v  OP PPR v rámci PO 8 Podpora 

zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil , PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj 

proti chudobě a PO 10 Vzdělávání a vzdělanost . 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

90 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

91 

6. Seznam informačních zdrojů  

Strategické dokumenty hl. m. Prahy 

 Návrh operačního programu Praha – pól růstu ČR (7. varianta) 

 Strategický plán hl. m. Prahy (aktualizace 2008) 

 Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy 

 Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace)  

 Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

 Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) 

Strategické a legislativní dokumenty 

 Strategie Evropa 2020 

 Návrhy nařízení pro programové období 2014 – 2020 

 Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 

2020 (verze 1.0) 

 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 -2020; Vymezení 

programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů 

Společného strategického rámce (listopad 2012) 

Evaluace 

 Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha – Adaptabilita 2011  

 Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost  

Internetové zdroje 

 Rejstřík škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/) 

 Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/) 

 Rejstřík veřejných výzkumných institucí (http://rvvi.msmt.cz/) 

 Databáze ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) 

 Registr zdravotnických zařízení (https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm) 

 Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností 

(http://www3.mkcr.cz/cns_internet/) 

 Rejstříky a registry iServer (http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/rejstriky) 

Další zdroje 

 Datová sestava z IS MONIT7+ 

 Dotazníkové šetření 

 Fokusní skupiny 

O 

http://rejskol.msmt.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
http://rvvi.msmt.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/rejstriky


Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

92 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

93 

7. Seznam tabulek a grafů  

Seznam tabulek 

 
TABULKA 1: STRUKTURA OSLOVENÉHO VZORKU DLE TYPU SUBJEKTU .............................................................................. 25 

TABULKA 2: HARMONOGRAM REALIZACE FOKUSNÍCH SKUPIN ...................................................................................... 30 

TABULKA 3: VELIKOST NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PODLE SKUPIN ŽADATELŮ .................................................................... 48 

TABULKA 4: VELIKOST INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PODLE SKUPIN ŽADATELŮ ....................................................................... 50 

TABULKA 5: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ...... 56 

TABULKA 6: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ... 56 

TABULKA 7: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ..... 57 

TABULKA 8: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ .. 57 

TABULKA 9: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ U INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ ............................................................................................................................................... 58 

TABULKA 10: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ U NEINVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ ............................................................................................................................................... 58 

TABULKA 11: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB U 

INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ............................................................................................................................. 59 

TABULKA 12: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB U 

NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ .......................................................................................................................... 59 

TABULKA 13: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ . 60 

TABULKA 14: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

 ............................................................................................................................................................ 60 

TABULKA 15: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ ...... 61 

TABULKA 16: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ .. 61 

TABULKA 17: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍ U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

 ............................................................................................................................................................ 62 

TABULKA 18: DEKLAROVANÁ NEJVYŠŠÍ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ OD VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍ U NEINVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ ............................................................................................................................................... 62 

TABULKA 19: RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ PROJEKTU ZE SUBJEKTIVNÍHO POHLEDU SKUPIN ŽADATELŮ .................................... 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

94 

Seznam grafů 

 
GRAF 1: STRUKTURA VZORKU DLE TYPU ORGANIZACE ............................................................................................... 26 

GRAF 2: STRUKTURA VZORKU PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ....................................................................................... 26 

GRAF 3: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ......................................................................... 26 

GRAF 4: STRUKTURA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ PODLE PŘEDMĚTU ČINNOSTI ............................................................. 27 

GRAF 5: STRUKTURA VZORKU VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ ...................................................................................... 27 

GRAF 6: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI U VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ......................................................................... 27 

GRAF 7: STRUKTURA VZORKU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ......................................................................... 28 

GRAF 8: PŘEVAŽUJÍCÍ OBOR ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ .............................................................. 28 

GRAF 9: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁNÍ ..................................................... 28 

GRAF 10: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO ZAMĚŘENÝCH NA VAVAI .................................................... 29 

GRAF 11: STRUKTURA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ A NNO ZAMĚŘENÝCH NA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI ................... 29 

GRAF 12: STRUKTURA ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY ............................................................................... 29 

GRAF 13: ZÁJEM O ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SF ...................................................................................................... 34 

GRAF 14: DŮVOD NEDOSTATEČNÉ MOTIVACE ČERPAT PROSTŘEDKY ZE SF ..................................................................... 35 

GRAF 15: VAZBA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA OBDOBÍ 2007 - 2013 .......................................................................... 35 

GRAF 16: MÍRA ROZPRACOVANOSTI PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU .................................................................................... 35 

GRAF 17: CHARAKTER PROJEKTU Z HLEDISKA TYPU INVESTIC ...................................................................................... 36 

GRAF 18: PŘÍSLUŠNOST NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DLE PRIORITNÍCH OS ................................................... 37 

GRAF 19: PŘÍSLUŠNOST INVESTIČNÍHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU DLE PRIORITNÍCH OS ..................................................... 37 

GRAF 20: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ............................... 38 

GRAF 21: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY PRO INVESTIČNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ................................... 39 

GRAF 22: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 1 ................................................................ 40 

GRAF 23: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 3 ................................................................ 41 

GRAF 24: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 4 ................................................................ 42 

GRAF 25: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 6 ................................................................ 42 

GRAF 26: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 8 ................................................................ 43 

GRAF 27: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 9 PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTY (ESF) ..................... 44 

GRAF 28: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 9 PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY (EFRR) ...................... 44 

GRAF 29: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 10 PRO NEINVESTIČNÍ PROJEKTY (ESF) ................... 45 

GRAF 30: ATRAKTIVITA INVESTIČNÍCH PRIORIT HL. M. PRAHY V RÁMCI PO 10 PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY (EFRR) .................... 46 

GRAF 31: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ .......................................................................... 47 

GRAF 32: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ – DETAILNĚJŠÍ ČLENĚNÍ ............................................ 47 

GRAF 33: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 8 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODPORA MOBILITY 

PRACOVNÍCH SIL ....................................................................................................................................... 48 

GRAF 34: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 9 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI 

CHUDOBĚ ............................................................................................................................................... 48 

GRAF 35: FINANČNÍ ROZSAH NEINVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 10 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST ......................... 49 

GRAF 36: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ............................................................................. 49 

GRAF 37: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ – DETAILNĚJŠÍ ČLENĚNÍ ............................................... 50 

GRAF 38: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 1 POSÍLENÍ VÝZKUMU A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE . 51 

GRAF 39: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 3 LEPŠÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ ........................ 51 

GRAF 40: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 4 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE .............. 51 

GRAF 41: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 6 KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ ........................... 52 



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

95 

GRAF 42: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 9 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI 

CHUDOBĚ ............................................................................................................................................... 52 

GRAF 43: FINANČNÍ ROZSAH INVESTIČNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V PO 10 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST ............................ 52 

GRAF 44: ÚNOSNÁ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ................................................................ 53 

GRAF 45: ÚNOSNÁ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ................................................................ 53 

GRAF 46: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ .................................................................... 63 

GRAF 47: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ ................................................................... 64 

GRAF 48: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NNO ................................................................................................. 65 

GRAF 49: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SDRUŽENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB ............................................ 66 

GRAF 50: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB ................................................................ 67 

GRAF 51: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL ..................................................................... 68 

GRAF 52: ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍ ........................................................... 69 

GRAF 53: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 1 .............................................................................................................. 70 

GRAF 54: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 3 .............................................................................................................. 71 

GRAF 55: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 4 .............................................................................................................. 71 

GRAF 56: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 6 .............................................................................................................. 72 

GRAF 57: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 9 – INVESTIČNÍ PROJEKTY ............................................................................... 72 

GRAF 58: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 10 – INVESTIČNÍ PROJEKTY ............................................................................. 73 

GRAF 59: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 8 .............................................................................................................. 73 

GRAF 60: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 9 – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY ............................................................................ 74 

GRAF 61: POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PO 10 – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY .......................................................................... 74 

GRAF 62: ZÁJEM POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ O FINANČNÍ NÁSTROJE .............................................................................. 75 

GRAF 63: ZÁJEM SKUPIN POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ O FINANČNÍ NÁSTROJE .................................................................... 76 

GRAF 64: RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ PROJEKTU ZE SUBJEKTIVNÍHO POHLEDU POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ .............................. 77 

 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

96 

  



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

97 

Příloha  1 –  Karty k fokusním skupinám  

KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 1 

 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  27. 2. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Mgr. Jiří Dužár 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 1 – Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také 
další aspekty budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje 
apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

RNDr. Josef Novotný, PhD. Přírodovědecká fakulta UK 

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 

RNDr. Hana Vaisocherová, Ph.D. Ústav fotoniky a elektroniky AV CR, v.v.i. 

Ing. Dana Hrušková Institut klinické a experimentální medicíny 

RNDr. Jitka Soukupová PhD. Thomayerova nemocnice 

Bc. Martina Žabková Siemens, s.r.o. 

Jiří Barnet Technické služby BAHOZA s.r.o. 

RNDr. Milan Press Institute of Applied Biotechnologies a.s. 

RNDr. Miloš Kužvart Technický a zkušební ústav stavební, s.p. 

Ing. Jiří Mejstřík Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k minulému programovému období se účastníci shodli na tom, že omezené finanční 
prostředky na VaV v Praze zapříčinily pokles významu Prahy jako výzkumného centra v  ČR. Největší 
konkurenci v této oblasti lze vidět v Jihomoravském inovačním centru. Účastníci se shodli na tom, že 
JIC lze považovat za příklad dobré praxe (spojení veřejného a soukromého sektoru – sdružení 
právnických osob), jehož příkladu by Praha měla následovat. Centra technologického rozvoje jsou 
v Praze velmi neuspořádaná a nepracují jednotně, aktivity vysokých škol jsou neuspokojivé, chybí 
odpovídající technologický park.  
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Nevýhodou pražské aglomerace je to, že je relativně bohatá, avšak stav objektů je velmi špatný, 
chybí investiční (přístrojová) podpora VaV v Praze – zaměřit se na přírodovědné obory.  

Účastníci FS se shodli, že klíčovým aspektem je sledování návratnosti prostředků. V  současné době 
není sledována promyšlená návratnost investic (udržitelnost). V základním výzkumu není možné 
uvažovat o návratnosti – je nutné, aby základní výzkum byl podporován státem, nikoli z dotací EU, 
neboť ten předchází aplikovanému výzkumu a tvorbě inovací. Dotace EU by měly mít přidanou 
hodnotu, kterou je aplikace a inovace.  

Jako vhodní potenciální příjemci se jeví MSP, velké podniky, vědecko-výzkumné instituce a VŠ.  

Z pohledu spolufinancování se účastnici shodli, že spíš než míra spolufinancování je problémem 
malá alokace na OP PPR.  

Reálné míry spolufinancování: 

 Podnikatelský sektor (včetně MSP) – 50% je reálných. Podniky jsou ochotny spolufinancovat 
např. úvěrem, ale je nutné mít na paměti, že očekávají zúročení svých investic  

 Univerzity – shoda zástupců univerzit na 10% 
 Nemocnice – maximum 30% (musí hradit z vlastní činnosti, není možné použít prostředky 

z pojištění) 
 Ústavy AV – cca 10% 

Je však nutné posuzovat projekt komplexně (jak z pohledu věcného obsahu, tak z finančního). U 
malých projektů je ochota míry spolufinancování vyšší.  

Z pohledu administrativní zátěže účastníci apelují na sjednocení pravidel napříč OP. Administrativní 
náročnost OP PK 2007 – 2013 je velmi vysoká. Jako příklad dobré praxe byl uveden CzechInvest, 
resp. OPPI (elektronická komunikace, e-Account, komunikativnost a ochota pracovníků 
CzechInvestu …..) 

Zjednodušení žádosti o podporu by eliminovalo potřebu najímání poradenských firem, které jsou  
finančně náročné.  

Účastníci se shodli, že by v příštím období mělo dojít k výrazné úpravě systému hodnocení projektů. 
Problémy: 

a) Hodnotitelé při hodnocení projektů primárně sledují naplnění formálních záležitostí, do 
značné míry opomíjejí obsah a přínos projektů 

b) Kompletní příprava projektu / projektové žádosti je velmi náročný a zdlouhavý proces – 
návrh na dvoukolové řízení (v prvním kole posouzení obsahové náplně záměru a souladu se 
strategií města, ve druhém kole kompletní žádost se všemi náležitostmi)  

Finanční nástroje: 

 Potřeba seed-fondu 
 MSP – uvítají jiné finanční nástroje (návratné půjčky, slevy, záruky)  
 Pro VVI a VŠ to není relevantní 

Většina účastníků FS deklarovala existenci projektového záměru pro příští programové období.  

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- Projekty se zaměřením na přístrojovou podporu vědy a výzkumu v Praze (zejména 

přírodovědné obory) 

- Podpora infrastruktury pro základní výzkum 

- Podpora vzniku pracovních míst pro vědecko-výzkumné pracovníky ve velkých podnicích 
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(Podnět pro PO 8). 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 3 

 „Zvyšování konkurenceschopnosti MSP“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  28. 2. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Mgr. Jiří Dužár 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 2 – Zvyšování 
konkurenceschopnosti MSP. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také další 
aspekty budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Ing. Josef Kašpar Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

Ing. Jiří Hacaperka Haricom spol. s r.o. 

Ing. Karel Kloc, CSc. UJP PRAHA a.s. 

Hana Šarešová Vege+ spol. s r.o. 

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

Ing. Viliam Grácz Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  

Ing. Libor Hrstka Inovacentrum ČVUT 

Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k minulému programovému období se účastníci shodli na tom, že systém je nastaven 
špatně. Drtivá většina investic byla zmařená (neefektivnost, mizivé dopady). Vysoká administrativní 
zátěž vyžaduje pomoc poradenských firem, které absorbují množství finančních prostředků, které by 
mohly být využity pro rozvoj. Řada firem je demotivována administrativní zátěží.  

Účastníci se shodli na tom, že systém hodnocení a kontroly je nastaven nevhodně. Dochází 
k hodnocení a kontrole nepodstatných věcí (vlaječky, barva loga), poskytovatel dotace se nezajímá 
o věcnou náplň projektu, nebo jen minimálně. Je nutné se zaměřit na efekty a dopady realizovaných 
projektů.  

Účastníci apelují na vytvoření obecně platných pravidel (zjednodušení žádosti) a potřebu posuzovat 
projekty individuálně.  

Ve vztahu k nastavení nového programového období chybí přímá podpora pro MSP. Je potřeba 
zajistit rozvoj podniků s krátkou historií (podpora start-up), provozní podpora na malometrážní 
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kanceláře, potřeba informační podpory (poradenství). 

Důležité je zavádění nových technologií pro podporu podnikání, problém jsou omezené finanční 
zdroje v OP PPR.  

Spolufinancování – konsenzus mezi účastníky 30 – 50%. Je nutná vyšší zainteresovanost 
podnikatelských subjektů. Pokud je nižší spoluúčast, klesá efektivita.  

Finanční nástroje: 

 Velký zájem o zavedení seed-fondu v Praze (doporučuje se převzít zkušenosti od MPO) 
 Využití finančních nástrojů je vítáno, nicméně záleží na nastavení – podnikatel vždy bude 

posuzovat ve vztahu k nabídce na trhu (pokud bude banka nabízet lepší podmínky, tak zvolí 
raději banku) 

 Nutno posoudit konkurenceschopnost finančních nástrojů z  hlediska administrativy  
 Vouchery – nutno nastavit vhodné finanční rozpětí (300 – 400 tis. Kč s možností opakování). 

Voucher je zatím více výhodný pro podporu univerzity než firmy. Pokud se podpora navýší, 
pak bude zajímavé i pro firmy. Je potřeba, aby Praha podpořila spolupráci mezi subjekty 
výzkumné a výrobní sféry.  

Za významné riziko lze považovat kromě administrativních bariér a náročnosti na zpracování také 
rychlost hodnocení žádosti (po několika měsících, příp. roce se situace může radikálně změnit).  

Z pohledu podnikatelských subjektů je projekt dlouhodobě promýšlená věc. Absorpční kapacita více 
závisí na tom, zda se nastavení OP PPR „trefí“ do projektových záměrů podnikatelských subjektů než  
naopak. Vymýšlet projekt jen proto, aby se vyčerpaly peníze, je špatně.  

Záleží však na subjektivitě žadatele. Např. NNO jsou závislé na dotacích a přizpůsobí se OP. MSP 
mají vlastní záměry a dotaci využijí, pokud je v souladu s jejich rozvojovým plánem.  

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- Nákup služeb inkubátoru či technologického parku prostřednictvím voucherů  

- Podpora zavádění nových technologií 

- Rozvoj a podpora podniků s krátkou existencí a podpora start-upů 

- Provozní podpora na malometrážní kanceláře pro mikropodniky. 

- Informační podpora a poradenství MSP. 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 4 

 „Udržitelné využívání zdrojů energie“ 

Zadavatel: 
Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 
RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  1. 3. 2013, 10:00 - 12:00 
Technický a zkušební ústav stavební 
Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 
Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 
Mgr. Jiří Dužár 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 4 –  držitelné využívání 
zdrojů energie. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také další aspekty 
budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Lubor Kos MČ Praha 4 

Petra Hainzová MČ Praha 8 

Hana Jandová MČ Praha 12 

Jiří Ehrlich Fakulta strojní ČVUT 

Ondřej Pašek Centrum pro dopravu a energetiku 

David Dohnal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Petr Holub Šance pro budovy 

Tomáš Sehnal Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k minulému programovému období se účastníci shodli na tom, že hlavní problém byl 
v malém objemu finančních prostředků, který byl k dispozici. Dalším problémem byla 
administrativní komplikovanost OP PK. Žadatelé preferovali využívání zdrojů z OP ŽP, neboť to bylo 
podstatně administrativně jednodušší.   

Pro příští programové období je potřeba více osvěty v oblasti OZE. Program by měl obsahovat 
podmínku použití moderních technologií. Zpracování vzorového  projektu ze strany Magistrátu.  

Nízkouhlíkové technologie – rekonstrukce budov 

Veřejné budovy by měly být rekonstruovány z OP PPR. Obytné budovy ze Státního fondu rozvoje 
bydlení.  

Důležité je nezvyšovat administrativu – využít informace z průkazu energetické náročnosti budov, 
který existuje. 

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) – energetický audit, zateplování, výměna oken. 

Problematika větrání – rekuperace 

Uvnitř rekonstruovaných a zateplených budov se koncentruje CO2, a proto je třeba větrat. V hodné 
zavedení do škol, kde mají nová okna a jsou zateplené. Rekuperace je pouze 5% z  celkové ceny na 
zateplení objektu. Dotační bonus pro tento typ projektů.  
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Podpora OZE je důležitá, ale nemělo by to být podmínkou projektu. Je potřeba ponechat volbu na 
daném subjektu, resp. na zvážení výhodnosti takového opatření. Důležité jsou úspory.  

MČ vítají možnost energetických úprav i v památkových zónách (technologicky je to proveditelné).  

Do investiční priority „Realizace energeticky úsporných opatření ….“ by mělo být zahrnuto: 

 Lokální zdroje tepla z OZE a rekuperace (systém nuceného větrání s rekuperací) 
 Regulace tepelné soustavy (podmínka přijatelnosti projektu), měření a regulace  

Potřeba tzv. energetického managementu (instalace systémů varování) – relativně nízké náklady a 
vysoké přínosy. 

Městská mobilita – tato priorita má ohromný potenciál z hlediska absorpční kapacity (např. 
elektrobus stojí 5-10 mil. Kč) 

Nutno prioritizovat – námětů na projekty v PO 4 je velké množství. Každá z investičních priorit je 
schopna absorbovat finanční alokaci pro celou PO 4 – jedná se o nákladné projekty.   

Potenciální příjemci – MČ, Hl. m. Praha (pro VŠ není stěžejní – potřebují prostředky na výzkum) 

Pro udržitelnou mobilitu – DPP, občanská sdružení, MČ, TSK (propojování cyklostezek, funkční 
opatření při řešení v problémových oblastech, bezbariérovost) 

Spolufinancování: 

Město není v dobré ekonomické situaci a těžko bude deklarovat vyšší spoluúčast. Nutné větší 
zapojení žadatelů – problém některých MČ, které nepatří mezi „bohaté“ a jsou již zadlužené. 

Nekoncentrovat priority pouze na problémy centra, ale zaměřit na celou Prahu – existují obrovské 
rozdíly.  

Finanční nástroje: 

Pro MČ není vhodné – půjčka na rekonstrukci a zateplení – návratnost investice okolo 20 let, 
náklady na půjčku jsou příliš vysoké.  

S pomocí finančních nástrojů by investice nebyla realizována (pouze dotace).  

Jako přínosný je hodnocen program JESSICA – propojení s OP PPR 

Rizika: 

 Administrativní náročnost a s tím spojený lidský faktor (zejména na straně ŘO) 
 Časové hledisko při přípravě projektů – zdlouhavá příprava vyžadující stavební povolení, 

projednání v zastupitelstvu, atd. Potřeba zjednodušení procesu v oblasti definice vlastnictví 
objektů a pozemků – roztříštěnost majetku města. Žadatelé chtějí mít projekty dobře 
připravené a nečekat, až bude vypsána výzva. 

 Způsob hodnocení projektů – první hodnotit obsahovou stránku projektu, a pokud vyhovuje, 
pak řešit formality – snížení likvidace kvalitních projektů kvůli sporným formálním 
nedostatkům 

 Vysoká konkurence mezi projekty z důvodu obrovské absorpční kapacity 

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- Lokální zdroje tepla z OZE a rekuperace (systémy nuceného větrání s rekuperací) v 

budovách škol a úřadů. 

- Zateplování objektů, vč. výměny oken a zavádění systému nuceného větrání s rekuperací 

- Zavádění nízkouhlíkových technologií při rekonstrukci budov  
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- Regulace tepelné soustavy  

- projekty zaměřené na energetický management budov 

- možnost investičních energetických úprav budov  i v památkových zónách  

- Projekty se zaměřením na propojování cyklostezek a konkrétní řešení dopravy pro pěší a 

cyklisty v problémových oblastech (funkční opatření v dopravě) 

- Podpora bezbariérových řešení v dopravě 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 6 

 „Kvalitnější městské prostředí“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  4. 3. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Ing. Štěpán Koděra 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 6 – Kvalitnější městské 
prostředí. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také další aspekty budoucího 
nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Zbyněk Richter MČ Praha - Dolní Počernice 

Vladislav Gerhard MČ Praha 18 

Dana Komínková Fakulta stavební ČVUT 

Jaroslav Žák Ochrana podzemních vod, s.r.o. 

Alena Mrázková Zájmové sdružení Toulcův dvůr 

Hana Jandová MČ Praha 12 

Alena Wranová  Česká zemědělská univerzita 

Petr Věrtelář Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k minulému programovému období lze konstatovat, že dotační tituly jsou velmi vítanou 
pomocí v rozvoji MČ.    

Ve vztahu k budoucímu období byla vyjádřena obava, že předpokládaný objem finančních 
prostředků bude naprosto nedostatečný.  

Z pohledu zaměření PO 6 lze konstatovat, že tato témata jsou pro MČ zajímavější nežli VaV a 
vzdělávání. Každá MČ má skládku (okolo  Prahy je vytipováno 50-70 nebezpečných skládek 
zhoršujících ŽP), velmi důležité jsou investice do regenerace stávajících parkových ploch. Obecná 
domněnka, že Praha peníze nepotřebuje je mylná – v mnoha okrajových MČ není kanalizace, nejsou 
odpovídající komunikace, existují zde brownfieldy apod. ….. existuje velké množství projektů v  této 
oblasti. 

Významným tématem je revitalizace sídlišť. Jedná se o velké a komplexní projekty, které jsou 
finančně velmi nákladné. Pokud projekt není realizován v  celém rozsahu, tak ztrácí svůj význam a 
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nebude mít smysl ho prosazovat. Finančně náročná je i příprava tak komplexního projektu, např. je 
potřeba vyřešit nákup pozemků do vlastnictví MČ, projektová dokumentace, stavební povolení. 
Pokud pak není projekt realizován, jsou finanční prostředky vynaložené na přípravu ztraceny.  

Problém je, že revitalizace vodních toků se nedělají uceleně, ale po etapách, což není efektivní 
(zrevitalizuje se část potoka, přijde větší bouřka a smete to, co již bylo vybudováno – nutno řešit 
komplexně) – finanční prostředky jsou pak vynaloženy neúčelně a promrhají se.   

Projekty na ochranu ŽP jsou poměrně náročné, projekty na revitalizaci se připravují ve značném 
předstihu, aby byly v době vyhlášení výzvy již hotové (sjednocení podkladových materiálů, 
projednání s veřejností atd.). V příštím období bude proto nutná stabilita vyhlašování výzev (bez 
jistoty, že daná výzva nebude vyhlášena, by MČ neinvestovaly do přípravy projektové 
dokumentace). 

Spolufinancování: 

 MČ – 10% spoluúčast je reálná. Nelze srovnávat s  podnikatelskými subjekty, neboť MČ 
podporují z rozpočtu velmi široké spektrum aktivit 

 NNO – schopnost spolufinancování v řádu desítek tisíc, stotisícové částky jsou nereálné  

Finanční nástroje: 

 Získání úvěru není problém. Pokud se bude jednat o důležitý projekt, pak lze i úvěrovat.  
 Finanční nástroje jsou vhodné zejména na údržbu majetku, který by generoval příjem. U 

ostatních projektů je komplikovanější vytvářet prostředky na splácení úvěru.  
 NNO – úvěr není řešení, pouze dotace 

Rizika: 

 Nejasnost pravidel pro předkládání projektů – žadatel si nikdy nemůže být jistý, že projekt 
projde 

 Bariéra – majetkový vztah k pozemkům a majetku 
 Kritérium nejnižší ceny u výběrových řízení – riziko nízké kvality 
 Etapizace projektů – v OP PK 6 měsíců – problém zejména u stavebních činností – nesoulad 

ročního období a technologiemi – narušuje to projekt a snižuje jeho kvalitu 

Účastníci apelují na dostatečnou informovanost ještě před vyhlášením výzev, resp. i v  průběhu 
přípravy OP PPR z důvodu dostatku času na přípravu administrativně náročných projektů (příprava i 
rok).  

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- sanace nebezpečných skládek  

- ochrana spodních vod a studánek 

- revitalizace vodních toků 

- regenerace stávajících parkových ploch 

- revitalizace brownfields 

- revitalizace sídlišť 

- Vytváření rekreačních oblastí i s ohledem na ochranu životního prostředí  a rekultivace 

prostranství. 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 8 

 „Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  5. 3. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Ing. Štěpán Koděra 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 8 – Podpora zaměstnanosti 
a podpora mobility pracovních sil. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také 
další aspekty budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje 
apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Ing. Magda Piroutková EUROPODNIKATELKA 21. století, o.s. 

Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav 

Mgr. Michaela Žáčková Středisko sociálních služeb MČ Praha 9 

Mgr. Jaromíra Kotíková VÚPSV 

Mgr. Tereza Majorová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Hana Křížová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Hana Víznerová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Mgr. Eva Dvořáčková ČMKOS 

Mgr. Petra Skavská o. s. Green Doors 

Ing. Jiří Mejstřík Útvar rozvoje hl. m . Prahy 

Souhrn hlavních zjištění 

Účastníci FS se shodli na tom, že PO 8 vykazuje velmi úzkou vazbu na PO 10 a obě PO se v  podstatě 
z věcného hlediska prolínají. 

Specifika Prahy v dané oblasti – koncentrace cizinců, vysoký podíl starších obyvatel, koncentrace 
studentů 

Významný problém, který je potřeba řešit systémově je podchycení dětí, které odcházejí ze škol (SŠ, 
učiliště) – tyto děti nemají pracovní návyky, nemají práci a nemají motivaci ji hledat – potřeba 
podporovat kariérové poradenství, aby se zabránilo tomu, že dítě vypadne ze systému a pak se 
nákladně vrací zpět – význam prevence nejen u dětí, ale také u rodičů. 

Nutné aktivity vedoucí k podpoře spolupráce škol a podnikatelské sféry – realizace odborných praxí 
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žáků a studentů. 

Z analýz VUPSV vyplývá, že zaměstnavatelé nemají zájem připravovat si sami pracovní sílu – to je 
úkolem školství. Při nastavování systémových opatření je nutné buď pracovat na změně tohoto 
názoru zaměstnavatelů, nebo to přijmout jako fakt a přizpůsobit tomu realizovaná opatření na 
straně školství.   

Podpora rozvoje podnikání:  

– nízká kvalita školících programů na „podnikatelské vědomosti“  

– uchazeči o zaměstnání jsou „tlačeni“ do zahájení podnikání, což má v mnohdy v důsledku 
negativní a kontraproduktivní dopad – zahájení podnikání je finančně náročné (platby na zdravotní 
a sociální pojištění od prvního dne zahájení podnikání, poplatky atd.) – lidé se zadlužují a jejich 
sociální problém se prohlubuje 

Nutno nastavovat programy tak, aby se účastník měl možnost rozhodnout až v  průběhu školícího 
programu, zda začne podnikat nebo zda jeho osobnostní charakteristiky jsou vhodné spíše pro 
zařazení do trhu práce jako zaměstnanec.  

Převážná většina programů je zaměřena na školení a aktivizaci uchazečů o zaměstnání (poptávková 
strana) -  chybí zaměření na nabídkovou stranu, tj. na zaměstnavatele. Je nutné pracovat na osvětě 
na straně zaměstnavatelů, zejména pokud se týká zaměstnávání handicapovaných osob (zdravotně 
postižení, cizinci atd.), aby vůbec byli ochotni tyto osoby zaměstnat (eliminace mýtů a předsudků o 
znevýhodněné skupině). Nutno nastavit motivační programy pro zaměstnavatele.  

Nutnost zaměřit školení a rekvalifikace na skutečné potřeby trhu práce. Profilovat uchazeče tak, aby 
pravděpodobnost zapojení do trhu práce byla co jak největší (proškolení lidé, kteří stejně nezískají 
zaměstnání jsou velmi demotivováni). 

Účastníci se shodli, že je potřeba pracovat na konceptu sociálního podnikání – chybí legislativní 
ukotvení, chybí definice sociálního podniku atd.  

Nastavení projektů tak, aby umožňovaly aktivní vyhledávání pracovních míst – komplexní pojetí 
projektů. 

Zaměstnávání absolventů – nutná podpora firem a institucí, kteří jsou ochotni pracovat 
s absolventy, avšak chybějí jim finanční prostředky na jejich zaškolení.  

Spolufinancování: 

 Růst finanční spoluúčasti bude na úkor zákazníků a služeb (poskytovány bezplatně)  
 NNO – pro většinu bude vysoká finanční spoluúčast znamenat „Stop stav“  

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- Kariérové poradenství pro děti a studenty  opouštějící SŠ a učiliště, včetně prevence/osvěty 

žáků a rodičů.  

- vytvořit kvalitní systém spolupráce škol a podnikatelských subjektů (popř. NNO) – odborné 

praxe žáků a studentů, Centera praktického vzdělávání 

- vznik  tzv. „burzy“, mezi výzkumnou/vzdělávací a podnikatelskou sférou, na které by se 

definovaly potřeby všech stran, tvořily návrhy, prováděly analýzy pracovního trhu ve vztahu 

k budoucím potřebám pracovního trhu a na základě toho vytvářet budoucí vzdělávací 

strategie 

- programy na zahájení podnikání 
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- školení a aktivizace uchazečů o zaměstnání 

- osvětové aktivity zaměřené na stranu zaměstnavatelů (vzbudit motivaci pro zaměstnávání 

znevýhodněných skupin) 

- motivační programy pro zaměstnavatele 

- podpora zaměstnávání absolventů 

- školení a rekvalifikace ve vztahu ke skutečným potřebám trhu práce  

- podpora sociálního podnikání 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 9 

 „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  6. 3. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Ing. Štěpán Koděra 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 9 – Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také 
další aspekty budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje 
apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Regína Dlouhá Klub K2, o.p.s. 

Vladislava Táčnerová Občanské sdružení Smíšek 

Klára Kováčová IREAS, o.s. 

Vladislav Gunter Centrum pro integraci cizinců 

Gabriela Petrušková Občanské sdružení Romodrom 

Pavel Novák Fokus Praha, o.s. 

Jiří Tošner HESTIA, o.p.s. 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k programovému období 2007-13 se účastníci FS shodli, že nebyl vhodně nastaven systém 
přípravy a hodnocení projektů – řeší se formální záležitosti, indikátory atd., ale nehodnotí se nástroj 
jako takový a jeho přínos k dalšímu rozvoji – projekty by měly sloužit k posunu nabízených služeb a 
k jejich soběstačnosti. Současný systém neumožňuje poskytovateli dotace efektivně sledovat 
dopady. Model nutí žadatele přizpůsobovat projekt předepsaným podmínkám žádosti na úkor 
reality. Dochází k financování projektů, které se opakují – nedostatečná návaznost na předchozí 
projekty, projekty postrádají koncepčnost a rozvojový přístup. Chybí pohled za horizont formálního 
nastavení projektu.  

Mnohdy jsou využívány rychlokurzy, které nevedou k  zapojení klientů do trhu práce. Komplexní 
projekty (komplexní služby klientům) jsou znevýhodňovány (vyšší náklady projektu, nižší indikátory 
– způsobeno dlouhodobou prací s klienty).  

Problém uměle vytvářených pracovních míst.  
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Ve vztahu k cizincům je nutné pracovat také se stranou zaměstnavatelů. Mzdový příspěvek je pouze 
dílčí částí řešení – je potřeba komplexní přístup (např. mentoring) 

Problematika udržitelnosti – nutno nastavit udržitelnost jako systémový prvek. Udržitelnost by měla 
navazovat na jednotlivé aktivity projektu a být provázána s  celým projektem a typem podpory – 
přístup k logice projektu, nastavení vzájemných vazeb. 

Problematika kontrol – kontroly jsou zaměřeny na formální záležitosti (umístění vlaječek a loga), 
nikoliv na věcnou náplň projektu. Kontrola se nezabývá tím, zda jsou realizovány věcné aktivity 
projektu (vlastní obsah projektu).   

Nemělo by se v programu opomenout: 

 transformace pobytových kapacit (trend i doporučení EU), prostředky by neměly jít na 
vylepšení budov 

 transformace péče o lidi s duševním onemocněním 
 bezdomovectví (prohloubit) 
 sociální byty (tvorba chráněného bydlení pro sociálně znevýhodněné) - pokud se lidem 

nedostane bydlení, tak budou sice proškolení, ale jdou na ubytovny a kruh se bude točit 
 servis na udržení sociální firmy (např. propagace těchto firem, podpora marketingu, 

manažerských dovedností) 
 formování prostředí (dlouhodobá práce a osvěta se zaměstnavateli) 
 prevence (kontinuální práce s lidmi je levnější, nežli řešení rozrůstajícího se problému)  

Podmínka pro žadatele – dlouhodobá zkušenost s prací s cílovou skupinou. 

Spolufinancování: 

 u projektů veřejného zájmu by se na financování měl podílet kraj, obec  
 NNO – vysoká míra spolufinancování představuje riziko  

Finanční nástroje: 

 Má smysl u sociálního podnikání 

Bariéry: 

 Administrativní zátěž spojená s realizací projektu 

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- transformace pobytových kapacit (prostředky by ale neměly jít na vylepšení budov) 

- transformace péče o lidi s duševním onemocněním 

- bezdomovectví (prohloubit problematiku) 

- sociální byty (tvorba chráněných bydlení pro sociálně znevýhodněné) 

- servis na udržení sociální firmy (podpora marketingu, manažerských dovedností apod.) 

- podpora osvětových aktivit u zaměstnavatelů 

- prevence 

- podpora komplexního přístupu v projektech 
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KARTA K FOKUSNÍ SKUPINĚ K PO 10 

 „Vzdělávání a vzdělanost“ 

Zadavatel: 

Řešitel: 

Magistrát hl. m. Prahy 

RegioPartner, s.r.o. 

Termín a místo konání 

  7. 3. 2013, 10:00 - 12:00 

Technický a zkušební ústav stavební 

Prosecká 811/76a, Praha 

Personální zajištění FS   

Moderátorka: 

Zapisovatel: 

Ing. Lucie Bučinová 

Ing. Štěpán Koděra 

Cíl fokusní skupiny  

Cílem fokusní skupiny bylo diskutovat návrh zaměření OP PPR v prioritní ose 10 – Vzdělávání a 
vzdělanost. Předmětem diskuse bylo nejen věcné zaměření prioritní osy, ale také další aspekty 
budoucího nastavení OP PPR (cílové skupiny, míra spolufinancování, finanční nástroje apod.) 

Seznam účastníků 

Jméno Instituce 

Jiří Březina Oddělení ESF, Odbor Evropských fondů 

Stanislav Medřický Asociace pro mládež, vědu a techniku, o.s. 

Hana Grafnetrová ZŠ Pošepného 

Alena Trůblová MČ Praha 5 

Jiří Bureš Gymnázium Jana Nerudy 

Juraj Liška Gymnázium Jana Nerudy 

Božena Suková Oddělení sportu, volného času a projektů 

Stanislav Hanovský Oddělení sportu, volného času a projektů 

Petr Gibas Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Petr Beneš Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Josef Matějovič Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o. 

Jan Mareš Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o. 

Jaroslava Mrázková SŠ technická – Zelený pruh 

Karolína Puttová Člověk v tísni, Jeden svět na školách 

Eva Dvořáčková ČMKOS PŠ 

Jana Porvichová SŠUAŘ Praha 

Radomíra Houšková Vyšší policejní škola MV v Praze 

Ondřej Vodsloň Gymnázium Jižní město, s.r.o. 

Souhrn hlavních zjištění 

Ve vztahu k minulému programovacímu období se účastníci shodli, že nemožnost kombinovat 
investiční a neinvestiční prostředky byla bariérou. Nejsou hodnoceny dopady projektů, 
nevyhodnocuje se, zda projekty přispěly k pozitivnímu posunu ve školství. Projekty  jsou posuzovány 
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pouze z procesního pohledu (výkazy, procesy …), kontrola není směřována na výstupy projektů.  

Nevhodně nastaven systém hodnocení – vybavení škol nic nemění, je potřeba hledat inovativní 
řešení ve výuce. Nutno hodnotit dopady. Problém je v  měřitelnosti (těžko se měří, zda se někdo 
něco naučil).  

Nedostatek evaluačních aktivit. 

Neúměrná administrativní náročnost při realizaci projektů – organizace často nemají kapacitu ani 
techniku, kterou by administrativu pokryli. Vzít si příklad z nastavení ve starých členských státech 
(příklad dobré praxe – Anglie). 

Časová prodleva mezi přípravou žádosti (příprava projektu) a jeho realizací – po mnoha měsících až 
roce je situace na trhu úplně jiná (zejména ve vztahu k  vybavení učeben technikou – co bylo 
plánováno v projektu před rokem, může být již zastaralé). 

Problém kvalitních týmů – nastavení pravidel neumožňuje sestavovat kvalitní placené týmy 
(omezení pracovních úvazků na 1 – projekty mnohdy ztrácejí logiku). 

Nemožnost využít finanční prostředky ušetřené v rámci výběrových řízení na realizaci jiných 
rozvojových aktivit – bariéra pro zvýšení kvality projektu v  průběhu realizace. 

Ohromná absorpční kapacita v PO 10.  

Potřeba investic do oprav a úprav školských budov v  Praze cca 4 mld. Kč, potřeba investic do 
vybavení učeben cca 0,5 mld. Kč (průzkum Magistrátu 2012)  

Nutno učinit rozhodnutí, zda se bude investovat do fyzické infrastruktury nebo do inovativních 
forem výuky. Rozdrobení disponibilní finanční alokace na malé bezvýznamné projekty nepřines e 
žádoucí dopady.  

Problematika inkluze žáků – nerealizovat projekty na inkluzi za každou cenu – předkládat společné 
projekty více škol.   

Nutnost systémových změn ve školství – současné školství nevede k profesní specializaci dětí.  

Spolufinancování: 

 Školy nemají prostředky na spolufinancování projektů.  
 Jedná se o „začarovaný kruh“, neboť školská zařízení jsou napojená na veřejné rozpočty – 

rozpočet na 1 rok – projekty jsou většinou delší 
 MČ – napojení na rozpočet hl. m. Prahy – rozpočet na 1 rok 
 Spolupráce s partnery z podnikatelského sektoru – je relevantní pouze u odborných škol, u 

ZŠ nebo gymnázií nereálné  
Spolupráce funguje zejména s malými firmami, které se v období ekonomické krize těžko 
budou finančně podílet na projektech škol. 

 Potřeba diferencovat míru spolufinancování dle typu projektu (investiční x neinvestiční). 
Vyšší míra spolufinancování u neinvestičních projektů, kde je problém s  měřitelností, by 
mohla mít pozitivní vliv na kvalitu projektu.  

Finanční nástroje: 

 Ne 

Projektové záměry - klíčové aktivity 

- Vybavení učeben moderní technikou 
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- Opravy školních budov 

- Zavedení inovativních forem výuky 

- Zvýšit zaměření na přípravu dětí, ve kterých je potenciál a současně zavést ve školství 

profesní specializaci dětí.  

- Podpora zájmové vzdělávání 

- Centra inovovaného vzdělání – vytvoření a zpřístupnění špičkových a nejmodernějších 

laboratoří, kde by byly žáci seznamováni s moderními technologiemi, což by mohlo 

podporovat nadané děti a zájemce dále se v  daných oborech/technologiích vzdělávat a 

zdokonalovat.  

- Podpora vzdělávání učitelů v oblasti moderních technologií 
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Příloha 2 –  Aktivity projektových záměrů z  dotazníkového šetření  

PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  (EFRR) 

- investice do nových technologií  

- investice do vývoje internetových a mobilních cloudových technologií  

- vývoj a doplnění softwarových kapacit  

- transfer technologií 

- nákup unikátních technologií pro výzkum  

- posílení vývojové kapacity pro vývoj specializovaných softwarových řešení  

- výstavba nových laboratorních kapacit pro výzkum  

- investice do přístrojového vybavení pro aplikovaný výzkum atd.  

- přístrojové vybavení klinických i výzkumných pracovišť  

- zvýšení možností a kvality inovací při výrobě, zvýšení kvality materiálového inženýrství 

a vývoje nových technologií. 

- pomocí radiačních technologií výzkum získávání nanoproduktů 

- spolupráce VŠ na území hl. m. Prahy ve výchově studentů doktorského studia 

- infrastruktura pro praktickou laboratorní výuku na VŠ 

- ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (Vybudování centra 

výzkumných laboratoří; Pořízení a modernizace laboratorního přístrojového vybavení) 

- inovace ve výrobě a službách - rozšíření výrobních a vývojových kapacit 

- vývoj, výroba inovovaných výrobků 

- doplnění/obnova technologického vybavení vývoje/výroby  

- podpora aplikovaného výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti  

- podnikatelský inkubátor v Praze, podpora inovačního podnikání 

- finanční podpora pro inovace, nevratné půjčky, podpory atd . 

- podpora komercializace získaných výsledků 

- nové uplatnění materiálů a výrobních postupů, řešení s nízkou uhlíkovou stopou  

 

PO 3 Lepší podmínky pro podnikání (EFRR) 

- nákup moderních technologií nebo inovace stávajících výrobních technologií 

- modernizace přístrojového vybavení - nákup strojů a vybavení 

- modernizace objektů určených pro podnikání - výstavba nových a rekonstrukce starých 

výrobních kapacit 

- rozšíření kapacity firmy 

- kvalitní hardwarové a softwarové zázemí  

- zkvalitnění práce firmy 

- podpora marketingu služeb 

- podpora tradičního průmyslu v Praze, který nezatěžuje životní prostředí  – podpora 
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pokračování v tradiční výrobě s vysokou přidanou hodnotou.  

- investice do IT infrastruktury v podnikání 

- účelné rozšíření prostor pro výuku (školící středisko) 

- fond rizikového kapitálu pro začínající firmy - spin-off  

- fond mikropůjček 

- podpora podnikatelského inkubátoru pro začínající podnikatele z řad studentů a 

zejména absolventů VŠ - podpora zakládání start-upů studenty a spin-offů pedagogy a 

doktorandy 

 

PO    držitelné využívání zdrojů energie (EFRR) 

- zlepšení energetické náročnosti budov - zateplování budov a energetické úspory v 

budovách 

- zateplení a přechod na alternativní zdroj energie budov pro bydlení a pro podnikání  

- kvalitní zpracovaní odpadu 

- recyklace odpadního tepla z technologických zařízení  

- instalace tepelných čerpadel a solárních systémů 

- využívání skládkového plynu k výrobě elektřiny a tepla 

- hospodaření s vodou, obnova krátkého vodního cyklu ve městě, spojení estetické a 

funkční složky v péči o kvalitu čištění povrchových vod  

- nové uplatnění materiálů a výrobních postupů, řešení s nízkou uhlíkovou stopou 

- odstranění ekologických zátěží 

- EPC 

- posílení kapacit inspekčního orgánu pro rozvoj technologií, šetrných k životnímu 

prostředí včetně úspor energií a obnovitelných zdrojů energií  

- hledání a zavádění alternativních zdrojů energií, opatření ke snižování energetické 

závislosti na vnějších zdrojích (Projekty zavádění nových zdrojů energií v památkově 

chráněných budovách sloužících pro poskytování veřejných (zdravotnických) služeb; 

Opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti památkově chráněných budov) 

 

PO 6 Kvalitnější městské prostředí (EFRR) 

- rozvoj městského centra a revitalizace veřejného prostoru 

- navrácení původní/stávající zástavby do života města  

- rekultivace zanedbaných ploch a obnova či výstavba nových parků   

- revitalizace znečištěných pozemků a vybudování relaxačních zón  

- úprava a údržba ploch veřejné zeleně 

- výsadba alejí a stromořadí 

- výroba, výstavba a údržba městského mobiliáře 

- výstavba sportovních zařízení včetně veškerého zázemí a obslužnosti 

- zvýšení kapacity vodních toků, potoků pro přívalové deště – snížení rizika povodní  
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- revitalizace vodních ploch 

- sanace znečištěných lokalit, obnova přírodních zdrojů v krajině (studánky) 

- zlepšení fungování havarijního systému pro sanaci ekologických havárií  

- regenerace půdy, osev nevyužitých a zničených ploch  

- budování záchytných parkovišť 

- rozvoj tramvajové dopravy - rekonstrukce tramvajových tratí 

- obnova vozového parku autobusů dle EURO 5 

- využití ekologické emulzní nafty 

- zavádění autobusů CNG 

- zavádění autobusů na elektrický pohon 

- zavádění autobusů s využitím vodíkových palivových článků  

- rozvoj inteligentních systémů řízení dopravy 

- monitorování veřejných komunikací pro jejich včasné ošetření ze strany správy 

komunikací a meteorologická predikce jejich stavu jako  informace veřejnosti 

- snížení hlukové zátěže od lineárních zdrojů znečištění (na místních komunikacích)  

 

PO 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil  (ESF) 

- zlepšení podmínek integrace znevýhodněných osob na trh práce  

- vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pracovní poradenství  

- podpora znevýhodněných skupin při začleňování zpět na trh práce - poradenství, 

pracovní stáže, mentoring 

- destigmatizace duševního onemocnění a zajištění odborné a kvalifikované péče o lidi s 

duševním onemocněním nebo závislostí na psychoaktivních látkách s cílem zajištění 

jejich plnohodnotného života 

- tréninkový program pro osoby s tělesným handicapem zakončený praxí v běžné firmě a  

získání pracovního místa 

- zaměstnávání osob s mentálním a těžším zdravotním postižením, vznik pracovních 

příležitostí pro tuto skupinu, odborné poradenství, osobní asistence při pracovním 

uplatnění 

- činnost speciálních sociálních firem zaměstnávající v přechodných programech sociálně 

vyloučené nebo lidi tímto ohrožené. 

- komplexní program zahrnující poradenství, asistenci, vzdělávací aktivity a asistenci při 

rozjezdu vlastního podnikání nebo začlenění na trh práce, vč. možnosti praxe v rámci 

sociálního podniku. 

- podpora sociálního začleňování nezaměstnaných osob 50+ 

- podpora snižování míry nezaměstnanosti v daném regionu formou cíleného vzdělávání, 

podpora nových pracovních míst, podpora poskytování poradenských a vzdělávacích 

aktivit cílové skupině 

- integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu, sociální a pracovní 

rehabilitace 
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- podpora pracovních, společenských a volnočasových možností a aktivit zdravotně 

postižených 

- prevence sociální a sociálně-prostorové exkluze, prevence kriminality. 

- Informační centrum pro oblast zdravotních a sociálních služeb hl. města Prahy - 

vyhledávání potřebné zdravotní péče, poskytování informací o volných pracovních 

místech ve zdravotnictví a sociálních službách, informace o podmínkách poskytované 

zdravotní péče pro občany, realizace společenskovědního výzkumu v  oblasti 

zdravotnictví apod. 

 

PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  (EFRR) 

- výstavba / rekonstrukce / rozšíření domovů pro seniory s následnou sociální a 

zdravotní péčí 

- výstavba / rekonstrukce / rozšíření domů s pečovatelskou službou a jejích služeb 

- výstavba / rekonstrukce / rozšíření denních (týdenních) stacionářů 

- výstavba / rekonstrukce / rozšíření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

- výstavba / rekonstrukce / rozšíření azylových domů pro matky a rodiny s dětmi 

- vybudování ubytovacího zařízení, které by navazovalo na azylové domy  

- vybudování komunitních center jako primárního místa využití volného času dětí a 

mládeže 

- zřízení hygienického zázemí pro bezdomovce; 

- zřízení sociálně zdravotnických lůžek (náhrada domácí péče pro nemocné bezdomovce) 

- podpora sociálního bydlení (chráněné byty pro sociálně znevýhodněné osoby)  

- chráněné zaměstnání 

- rozvoj sociálních firem 

- zajištění dostatečného technického vybavení pro poskytování sociálně zdravotních 

služeb 

- rozvoj technických kapacit sociální sítě 

- podpora programů prevence civilizačních onemocnění a prevence a léčby závislostí 

(Investice do zdravotnické infrastruktury za účelem rozvoje programů prevence 

civilizačních onemocnění a prevence a léčby závislostí s cílem snižování nerovností 

mezi občany) 

 

PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  (ESF) 

- zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, zlepšení dostupnosti 

poskytovaných sociálních služeb 

- začleňování znevýhodněných a sociálně slabých klientů do reedukačních a 

rehabilitačních programů 

- podpora startovacího zaměstnání pro lidi propuštěné z trestů a začlenění do 

společnosti některých dalších lidí - získávání práce a pomoc 
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- podpora pracovních, společenských a volnočasových možností a aktivit zdravotně 

postižených 

- osobní asistence pro seniory a lidi s postižením, pomoc dětem z rodin sociálně 

vyčleněných 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociální a pracovní 

rehabilitace, odborné sociální poradenství (+ např. dluhové poradenství)  

- sociálně aktivizační terénní služby pro rodiny s dětmi založené na spolupráci s 

akreditovanými dobrovolnickými programy, s důrazem na mezigenerační spolupráci - 

zapojení seniorů do aktivit projektu. 

- inovativní přístupy využitelné v praxi sociálních a zdravotních služeb 

- podporované zaměstnávání pro sociálně znevýhodněné osoby (osoby v léčbě závislosti)  

- odlehčovací služby pro mladé dospělé s těžkým kombinovaným postižením  -  postupná 

separace od rodiny, podpora samostatnosti, asistence, chráněné bydlení 

- podpora sociálně ohrožených mladých lidí 13-26 let. 

- podpora age managementu 

- rozvoj dobrovolnictví v sociální oblasti 

- prevence sociálního vyloučení 

- prevence bezdomovectví (vztahuje se rovněž k potenciálním bezdomovcům, tedy k 

výrazné součásti sociálně vylučovaných), plus péče o možnost resocializace lidí bez 

domova. 

- prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve vzdělávání i na trhu práce  

 

PO 10 Vzdělávání a vzdělanost (EFRR) 

- rekonstrukce budov škol, stavební úpravy tříd a výukových prostor  

- modernizace tříd, zajištění bezbariérového pohybu tělesně postižených v objektu školy  

- účelné rozšíření prostor pro výuku – rozvoj výukových kapacit 

- investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění středního, 

základního a předškolního vzdělávání - zlepšení technického vybavení tříd, odborných 

pracoven a učeben 

- didaktická technika - vybavení pro výuku moderní výpočetní technikou a pomůckami 

- modernizace speciálních technologických dílen, laboratoří (vybavení moderními 

analytickými přístroji) 

- vybavenost odborných učeben zajišťující zvýšení názornosti a propojení výuky s praxí  

- digitalizace výukového prostředí (podmínek pro pedagogy) i výuky samotné (vybavení 

HW i SW, tvorba digitálních učebních materiálů). 

- převedení povinné dokumentace škol do elektronických verzí 

- tvorba studijních pomůcek pro mobilní zařízení a další nově vznikající technologie  

- vybudování konferenčního a studijního centra 

- zřízení školního poradenského zařízení pro nadané studenty - jak po stránce 

prostorové, tak personální 
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- obnova a rozvoj školní počítačové sítě včetně projekční techniky  

- dotvoření elektronických studijních opor a plně e-learningových kurzů 

 

PO 10 Vzdělávání a vzdělanost (ESF) 

- zlepšení rovných příležitostí a žáků, včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér 

rovného přístupu. Forma: vzdělávací kurzy pro pedagogy a diagnosticko -intervenční 

programy pro žáky 

- vývoj a rozšiřování moderních a efektivních metod výuky (např. badatelsky 

orientované učení) na základních a středních školách, které vedou žáky k zájmu o 

přírodovědu a přírodovědné profese a zvyšují jejich přírodovědnou gramotnost  

- realizace prevence rizikového chování na základních školách, prevence šikany a 

prevence kriminality páchané v kyberprostoru. Současně vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti prevence rizikového chování a výcvik v komunikaci a emoční 

inteligenci. 

- rozvoj a utváření klíčových kompetencí vedoucích pracovníků ve školství (manažerské 

dovednosti, cizí jazyky, moderní metody výuky);  

- zřízení funkce školního speciálního pedagoga, školního psychologa a asistentů 

pedagoga, případně dalších podpůrných terapeutických služeb 

- systemizace a zkvalitnění práce asistentů pedagoga na 2. stupni ZŠ formou supervize  

- podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a jejich integrace do běžné 

populace 

- péče o nadané žáky 

- podpora matematiky a dalších přírodovědných předmětů 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v nových formách výuky, které by aplikovali ve 

své učitelské praxi 

- vzdělávání pedagogických pracovníků a budoucích pedagogických pracovníků v oblasti 

sociální inkluze a v oblasti vytváření rovných příležitostí pro osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

- podpora technických oborů, které vycházejí ze společensko-ekonomických potřeb a 

podpora odborného vzdělávání v těchto oborech 

- rozvoj studijních programů a jejich provázání s potřebami praxe, zaměření odborných 

programů na praktickou výuku ve službách 

- spolupráce škol s partnery pro zajištění rozvoje dovedností studentů v rámci získávání 

zkušeností formou odborné praxe nebo asistentské práce  

- podpora spolupráce VŠ se SŠ, VOŠ a ZŠ 

- prosazení modelu duálního studia, programy pro žáky-cizince 

- podpora a popularizace řemesel, podpora konkurenceschopnosti na trhu práce 

- podpora nadstandardních učebních aktivit směřujících k vyšší adaptabilitě studentů, 

rozvoj inovativních pedagogických metod 
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- spolupráce VŠ a průmyslu 

- podpora technicky zaměřeného VŠ vzdělávání s akcentem na moderní technologie a 

ohledem na požadavky trhu práce 

- zlepšit obecnou úroveň a kvalitu výuky z průměrné na prestižní na vybraných VŠ 

- podpora interdisciplinárních oborů ve vzdělávání, výzkumu a inovacích; technologický 

transfer (VS-komerční sféra) 

- rozšíření curricula VŠ (nové kurzy) 

- inovace studijních oborů, tvorba a inovace předmětů, tvorba nových oborů v 

návaznosti na potřeby konkurenceschopnosti ČR 

- podpora společných projektů pracovišť vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí 

(na základě výsledků VaV vytváření výukových programů ve spolupráci s vysokými 

školami) 

- podpora pro získání kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí, včetně českých 

navrátilců  

- propojení veřejného, privátního a vzdělávacího systému pomocí vzdělávacích modulů   

- podpora tvorby a zavádění nových konceptů práce s lidmi do firemní praxe a zvyšování 

kompetencí (zejména měkkých a manažerských) všech pracovníků.  

- rozvoj profesních dovedností a odborných znalostí v kombinaci s obecnými 

dovednostmi pro skupiny zaměstnanců ohrožených na trhu práce  

- zvyšování technologické vzdělanosti 

- zvýšení profesních dovedností pracovníků 

- vzdělávání seniorů pro zvýšení jejich soběstačnosti a samostatnosti  

- rekvalifikační kurzy  

- tvorba e-learningových kurzů 

- další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků 

- zavádění a realizace programů celoživotního vzdělávání 

- celoživotní vzdělávání pracovníků státní správy  a samosprávy  

- podpora poradenských služeb ve vzdělávání 

- mentoringové projekty 

- konzultační a vzdělávací služby v úzké vazbě na úspěšné podnikatele , stáže, exkurze v 

podnicích "on-job training" aktivity 

- podpora rovnoprávného zastoupení žen a mužů ve veřejném životě - především v 

politice formou vzdělávání, propagace a šíření tématu  

- podpora zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů (komunitní plánování, 

rozpočtování a jiné formy)- formou vzdělávání a práce s veřejností a úřady 

- prevence syndromu vyhoření, inovativní přístupy využitelné v praxi sociálních a 

zdravotních služeb 
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Příloha 3 - Aktivity nepřiřazené  investičním prioritám  

PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  

Podnikatelské subjekty 

- nákup nového stroje a výrobní technologie 

- technologie pro kovovýrobu 

- nákup technologií, rekonstrukce 

- využívání špičkových technologií a nových materiálů  

- pořízení moderního vybavení 

- zařízení pro telekomunikace 

- vnitřní technologický výzkum ve firmě 

Veřejnoprávní  subjekty 

- klinické přístrojové vybavení 

Veřejné výzkumné instituce 

- přístrojové vybavení 

 

PO 3 Lepší podmínky pro podnikání 

Podnikatelské subjekty 

- obnova stávajících strojů a vozidel 

- moderní technologie 

- smysluplné ekologické nakládání s odpady 

- vylepšení podmínek pro podnikání ve spolupráci s oborovými asociacemi jako je např. 

ACERT 

- tvrdé investice do dlouhodobě fungujících podniků 

- modernizace přístrojů 

- dokončení revitalizace sportoviště 

- rekonstrukce malé vodní elektrárny 

- monitorování technologických procesů, zabezpečení podnikatelských subjektů  

- výstavba vlastní provozovny 

- nákup nové výrobní technologie 

Veřejnoprávní  subjekty 

- podpora podnikání v cestovním ruchu 

- zviditelnění podnikatelského prostředí v místě, podpora podnikatelů infrastrukturními 

opatřeními 

- růst kapacity 

 

PO    držitelné využívání zdrojů energie 

Podnikatelské subjekty 

- smysluplné ekologické nakládání s odpady - vybavení technickými prostředky s co 

nejnižší energetickou náročností 

- zateplování objektů 
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- snížení stávající energetické náročnosti 

Nestátní neziskové organizace 

- úspora energií, energetická náročnost budov 

Školské právnické osoby 

- instalace energeticky úspornějších zdrojů a zajištění tepelných úniků za účelem úspory a 

efektivnějšího využití energetických zdrojů 

Veřejné vysoké školy 

- opatření ke snižování energetické závislosti na vnějších zdrojích a rozvoj jaderné 

energetiky 

Veřejné výzkumné instituce 

- výzkum alternativních zdrojů energie 

 

PO 6 Kvalitnější městské prostředí 

Podnikatelské subjekty 

- městský mobiliář 

- revitalizace bývalých průmyslových, skladových či jiných lokalit ve stávající zástavbě pro 

zkulturnění prostředí. 

- rekonstrukce tramvajových tratí 

- doprava a mobilita 

- smysluplné ekologické nakládání s odpady - vybavení technickými prostředky s co 

nejnižší produkcí škodlivých emisí 

- zviditelnění a zvýšení počtu kulturních zařízení 

- monitorování a zabezpečení veřejného prostoru 

Veřejnoprávní  subjekty 

- projekty ekologické dopravy 

- realizace otevřených volnočasových areálů 

- kvalitní prostředí pro vyžití ve volném čase obyvatel městské části  

- rozvoj dopravní infrastruktury 

- rekonstrukce komunikací 

- rekonstrukce komunikací nižších tříd 

- výstavba kanalizace (500 mil. Kč), snížení prašnosti, rekonstrukce komunikací (500 mil. 

Kč) 

- kvalita života v centru města, hl. v oblasti povrchové dopravy 

- revitalizace v rámci areálu  

Nestátní neziskové organizace 

- výstavba jezdecké haly 

- sportovní infrastruktura 

- nákup materiálu pro sportovní činnost 

- výstavba šatnového objektu ve sportovním areálu 

Školské právnické osoby 

- budování veřejné školní přírodní zahrady 

- vybavení školní zahrady 
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- obnova zeleně ve vnitrobloku 

Veřejné vysoké školy 

- zlepšení systému městského odvodnění; hospodaření s dešťovými vodami; DESAR  

 

PO 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 

Podnikatelské subjekty 

- podpora skloubení rodiny a práce - péče o děti od 0,5 roku do předškolního věku 

- podpora vzniku odborného vzdělávacího centra pro specifické i nespecifické vzdělávání a 

služeb pro podnikatelské subjekty v technických oborech 

- reálná pomoc rodičům s malými dětmi 

- rozvoj mezioborově přenositelných kompetencí 

Veřejnoprávní  subjekty 

- zvyšování adaptability stávajících zaměstnanců 

Nestátní neziskové organizace 

- odborné sociální a krizové poradenství pro oběti kriminality potřebné pro návrat na trh 

práce  

- podpora chronicky nemocných při návratu na trh práce  

- podpora zaměstnanosti a mobility v oblasti sportu 

- podpora center nestátních neziskových organizací podporujících podnikání, růst kapacity 

neziskových  organizací a kvality inkubátorů podnikání v neziskovém sektoru  

- diagnostika schopností a nejvhodnějšího povolání 

- podpora masového sportu 

Školské právnické osoby 

- stáže učitelů v podnicích 

- výměnné stáže 

Veřejné vysoké školy 

- pracovní zařazení absolventů studijního společenskovědního oboru  

- podpora znalostní ekonomiky a celoživotního vzdělávání s cílem zvýšení ceny na trhu 

práce 

- sladění práce a péče 

- slaďování rodinného  a pracovního života 

Veřejné výzkumné instituce 

- podpora vědeckého výzkumu - kvalitní a dostupné informace, projektové centrum  

- stáže vědeckých pracovníků na zahr. pracovištích a zahr. vědců na českých pracovištích  

 

PO 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  

Podnikatelské subjekty 

- vytvoření nových pracovních míst a služebních bytů 

- zaměstnávání  OZP 

Veřejnoprávní  subjekty 

- zavedení stabilního systému podpory sociálních center zabezpečujících zejména seniory 

prostřednictvím služby Homecare 
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- zvyšování povědomí o pracovním právu, kontroly 

- podpora péče o seniory 

- odborné sociální poradenství 

Nestátní neziskové organizace 

- rodiny s dětmi všeobecně 

- resocializace osob s kriminální minulostí 

- podpora prevence násilí 

- podpora uživatelů sociálních služeb 

- podpora chronicky a nevyléčitelně nemocných 

- pěstounství, deinstitucionalizace náhradní rodinné péče  

- podpora začleňování ZP 

- podpora při integraci osob se ZP 

- nejen terénní ale též nízkoprahové služby pro obyvatele vyloučených lokalit  

- podpora transformace pobytových sociálních služeb 

- podpora projektů zaměřených na terénní sociální práci pro znevýhodněné osoby  

Školské právnické osoby 

- inkluze v MŠ 

- podpora "zdravých rodin" 

- zvyšování odborných kompetencí pedagogů pro žáky a studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Veřejné vysoké školy 

- rovné příležitosti žen a mužů 

 

PO 10 Vzdělávání a vzdělanost 

Podnikatelské subjekty 

- školení tazatelů 

- investice do podpory dalšího vzdělávání dospělých 

- investice ke zkvalitnění dalšího vzdělávání 

- propojování umění a kultury a vzdělávání 

- sportovní hala 

- další vzdělávání dospělých 

- další vzdělávání dospělých s participací v prvotním vzdělávání žáků (studentů) v 

technických oborech 

- vzdělávání dospělých 

- investice do tříd a učeben ke zkvalitnění terciérního vzdělávání 

- zkvalitnění a zprůhlednění dalšího vzdělávání 

- specifické vzdělávání, spolupráce s VŠ 

- investice do vzdělávacího vybavení jazykového vzdělávání (není bohužel součástí výše 

uvedeného) tak, aby se zvýšila efektivita a abychom udrželi krok v používání digitálních 

medií 

- vzdělávání a rozvoj techniků 

- investice do učeben vzdělávání pro dospělé 
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- gramotnost pro zdraví 

- zkvalitnění praktických znalostí středoškolských a vysokoškolských absolventů  

- investice do tříd v oblasti terciérního vzdělávání 

- investice do zřízení vlastních učeben pro rekvalifikační a inovační studium 

- rekvalifikace a vzdělávání dospělých 

- příprava budoucích rodičů na správnou východu dětí s ohledem na jejich kvalitní vývoj a 

začlenění do společnosti 

- rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání 

Veřejnoprávní  subjekty 

- investice do přednáškových sálů 

- vybavení vědeckých pracovišť, včetně přednáškových místností a počítačové učebny 

(široké využití, nikoliv jen pro střední a základní vzdělávání)  

- vzdělávání dospělých, postgraduální vzdělávání 

- postgraduálního a pregraduálního vzdělávání 

- ekologické centrum Botanické zahrady hl. m. Prahy v objektu Svoboda, V Podhoří 280, 

Praha 7 - Troja 

- příprava na vysokoškolské vzdělání 

- postdoktorální studium 

- investice do inovace poslucháren postgraduálního vzdělávání  

- investice do vysokého školství 

- investice do vybavení knihoven, vybavení knihoven pro lidi se specifickými potřebami - 

budování bezbariérových knihoven 

- infrastruktura pro VŠ vzdělávání 

- laboratorní vybavení 

- jazyková vybavenost zaměstnanců organizace, vzdělávání v rámci profesní specializace, 

udržitelnost práce 

- vzdělávání v oblasti historie 

- manažerské vzdělávání zdravotnických pracovníků 

- vzdělávání v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a šíření výsledků vědeckých 

projektů do podnikatelského prostředí 

Nestátní neziskové organizace 

- vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

- vzdělávání pracovníků pracujících s lidmi s duševní poruchou  

- posílení zpětné vazby mezi veřejnou správou a veřejností  

- vzdělávání dobrovolníků 

- investice do metodického vzdělávání, sportovního tréninku 

- investice do vybavení prostorů (učeben) k podpoře pravidelného vzdělávání pracovníků v 

sociální (a zdravotní)sféře, apod. 

- doplňková vzdělávací činnost ve volném čase, při mateřské dovolené apod.  

- vzdělávání pečujících osob, hlídání dětí s postižením, chráněná dílna 

- počítačová a právní gramotnost 

- investice do sociálního podniku, který je zároveň vzdělávací institucí  
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- investice do mimoškolního zařízení 

- investice do zařízení pro osoby se zdravotním postižením ke zkvalitnění poskytovaných 

sociálních služeb 

- integrace dětí s postižením, podpora instituce asistenta pedagoga  

- investice do nového vzdělávacího centra 

- doplňkové vzdělávací materiály pro nevidomé žáky, dětské knížky s hmatovými obrázky  

- podpora občanské vzdělanosti - neformální vzdělávání 

- neformální vzdělávání dětí 

- vedení odborné diskuze na evropské otázky 

- vzdělávání uživatelů sociálních služeb v adekvátním využití příspěvku na péči  

- projekt zaměřený na systémový rozvoj sociálních dovedností u žáků a pedagogů  

- podpora zkvalitňování vzdělávacího potenciálu v oblasti matematických, smyslových, 

jazykových a dalších klíčových vzdělávacích kompetencí dětí před nástupem do MŠ 

(vzdělávání rodičů dětí ve věku 0-3) a v podpoře rozvoje matematických,logických a 

jazykových kompetencí dětí  a vzdělávání pedagogů v předškolním vzdělávání  (MŠ, 3 -6 

let)  

- podpora občanské angažovanosti žáků, podpora vzdělávání v oblasti moderní historie  

- podpora aktivit k posílení zájmu o přírodovědné vzdělávání, zvýšení atraktivity 

přírodovědného vzdělávání již na základních a středních školách, podpora celoškolního 

přístupu ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

- podpora vzdělávání vymezené sociálně slabé skupiny a podpora vzdělání pro jejich rodiny 

- rozvoj znalostí důležitých pro běžný život (finanční gramotnost apod.) 

- výuka češtiny pro cizince 

- podpora projektů zaměřených na zavedení studijních oborů na vysokých školách 

zaměřených na řízení neziskových organizací a fundraising (zavedení nových 

akreditovaných předmětů do výuky, proškolení akademických pracovníků, vytvoření 

studijních materiálů, skript, sborníků případových studií) 

- podpora mimoškolních aktivit studentů a jejich profesní praxe v průběhu studia  

- vzdělávání pro handicapované a seniory formou PC kurzů a výukou angličtiny  

- přizpůsobené a dostupné vzdělávání osob s těžkým tělesným postižením  

- rozvoj občanské společnosti 

- počítačová a právní gramotnost 

- environmentální vzdělávání a zvyšování právního povědomí 

-  podpora vzdělávacích programů bakalářských studijních oborů  

- vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků, aktivizace starších občanů a jejich 

příprava na stáří 

- další vzdělávání v sociální oblasti 

- podpora rozšiřování chronicky nemocných, jejichž kognitivní funkce se zhoršují, ale zatím 

ještě nedosáhli na ZTP a s tím spojené výhody 

- vyhledávání hudebních talentů a jejich vzdělávání 

- odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

- výcvik pedagogických pracovníků v komunikaci a emoční inteligenci  
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Sdružení fyzických nebo právnických osob 

- investice do našich výukových prostor 

- podpora vzdělávacích kapacit profesního vzdělávání 

Školské právnické osoby 

- vybavení strojní a technické dílen a odborných učeben 

- vzdělávání a odborně výzkumná činnost učitelů 

- investice do školní vzdělávací zahrady - lesního centra 

- investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání na 

vysokých školách 

- inovace vzdělávacího programu VOŠ 

- umožňující trvalý a udržitelný rozvoj školy a jejího kurikula  

- programy na podporu předškolního vzdělávání, jeho prezentaci a posílení  jeho postavení 

ve společnosti 

- rozvoj studijního prostředí na školách (studijní centrum)  

- poskytování manažerského vzdělávání, právního poradenství, zvyšování kompetencí 

zaměstnanců, rozvoj systémů dalšího vzdělávání 

- podpora nadstandardních učebních aktivit směřujících k vyšší adaptabilitě studentů, 

rozvoj inovativních pedagogických metod 

- inovace studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka a programu 

Specializace ve zdravotnictví oboru Radiologický asistent  

Veřejné vysoké školy 

- inovace VŠ vzdělávání 

- investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění vysokoškolského 

vzdělávání 

- investice do kapacity VŠ 

- podpora kvality výuky na VŠ 

- investice do vlastních učeben 

- zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání, kariérní vzdělávání 

- investice do vybavení výukových laboratoří 

- zabezpečení prostor pro výzkum a výuku na VŠ 

- investice do vybavení laboratoří, ateliérů a učeben vysokého školství  

- zavedení nových technologií 

- rekonstrukce a modernizace výukových laboratoří na  VŠ 

- podpora špičkového vzdělávání na VŠ 

- zefektivnění doktorského studia 

- nutné investice do rozvoje vysoké školy, zejména v oblasti výzkumu, bez něhož nemá 

vysokoškolské vzdělávání (navzdory "moderním" názorům úřednických euromudrců) 

žádný smysl. 

- investice do speciálních učeben (laboratoře, výpočetní místnosti) a jejich vybavení pro 

podporu rozvoje a zkvalitnění výuky na VŠ a pro zkvalitnění výuky v rámci kurzů 

celoživotního vzdělávání a univerzity 3 věku  

- investice do zkvalitnění výukového a demonstračního zázemí VŠ 
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- investice do učeben na VŠ 

- investice do učeben, laboratoří a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění 

vysokoškolského vzdělávání 

- udržení a zlepšení kvality VŠ 

- do laboratoří a počítačových učeben VŠ 

- investice do vybavení VŠ 

- propagace technického vzdělávání především na středních školách 

- investice do zkvalitnění učeben a jejich vybavení na VVŠ  

- investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění výuky na VVŠ  

- magisterské a postgraduální vzdělávání pro akademický výzkum 

- vybavení vysoké školy 

- oprava budov, vybavení poslucháren a laboratoří 

- infrastruktura praktické laboratorní výuky na VŠ 

- laboratoře VŠ 

- podpora vzdělávání a výchovy ke kvalitě bydlení a prostředí měst  

- inovace studijních systémů a programů 

- rozvoj nových VŠ oborů/programů dle potřeb praxe 

- rozvoj a inovace studijních oborů 

- tvorba nových oborů v návaznosti na potřeby konkurenceschopnosti České republiky  

Veřejné výzkumné instituce 

- demonstrační a výukové provozy 

- vybudování centra a  zajištění provozu pro vzdělávání  v oblasti přírodovědných 

předmětů,  realizace výuky žáků ZŠ a SŠ, Praha dosud žádné takového centrum nemá  

- investice do přístrojového vybavení vědeckých laboratoří  

- postgraduální studium 

- podpora dalšího vzdělávání akademických pracovníků 

- vzdělávání pracovníků a studentů v rámci výzkumné instituce  

- postgraduální vzdělávání 
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Příloha 4 –  Tematické cíle, investiční priority a zdroj financování  OP PPR  

Tematický cíl / Prioritní 

osa 
Investiční priority hl. m. Prahy 

Zdroj 

financování 

TC 1 Posílení výzkumu, 

technologického 

rozvoje a inovací 

 

PO 1 Posílení výzkumu, 

technologického 

rozvoje a inovací 

1.1 Specifické portfolio služeb pro inovace 

EFRR 

1.2 Podpora inovací ve službách 

1.3 Specifické finanční nástroje pro podporu inovací 

1.4 Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání  

1.5 Prostředí pro transfer znalostí 

1.6 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace  

TC 3 Zvyšování 

konkurenceschopnosti 

MSP 

 

PO 3 Lepší podmínky 

pro podnikání 

3.1 Regionální fondové a úvěrové nástroje na podporu inovačních malých a středních podniků (se specifickými 

formami pro nově zakládané podniky 

EFRR 

3.2 Podpora podnikatelských center a růstu kapacity a kvality podnikatelských  inkubátorů 

TC 4 Podpora posunu 

směrem 

k nízkouhlíkovému 

hospodářství ve všech 

odvětvích 

 

PO 4 Udržitelné 

využívání zdrojů 

energie 

4.1 Realizace energeticky úsporných opatření (společně se zaváděním alternativních/obnovitelných zdrojů) 

v energeticky nejnáročnějších objektech v majetku města 

EFRR 

4.2 Opatření pro udržitelnou městskou mobilitu  

4.3 Hledání a zavádění alternativních zdrojů energií, opatření ke snižování energetické závislosti na vnějších 

zdrojích 

4.4 Instalace obnovitelných zdrojů energií (OZE) v lokalitách vhodných k užití těchto zařízení 
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Tematický cíl / Prioritní 

osa 
Investiční priority hl. m. Prahy 

Zdroj 

financování 

TC 6 Ochrana životního 

prostředí a podpora 

účinného využívání 

zdrojů 

 

PO 6 Kvalitnější 

městské prostředí 

6.1 Revitalizace veřejně přístupných městských parků, lesoparků a zahrad, nebo jejich zakládání – a to i v rámci 

regenerace brownfields 

EFRR 

6.2 Obnova a výsadba izolační zeleně podél stávajících komunikací, uličních stromořadí, skupin stromů a hřbitovní 

zeleně 

6.3 Realizace projektů posilujících ekologickou stabilitu příměstské krajiny 

6.4 Revitalizace vodních ploch a menších vodních toků  

6.5 Regenerace břehů a nábřeží řeky Vltavy, případně Berounky  

TC 8 Podpora 

zaměstnanosti a 

podpora mobility 

pracovních sil 

 

PO 8 Podpora 

zaměstnanosti a 

podpora mobility 

pracovních sil 

8.1 Podpora vzniku a růstu kapacit pracovních příležitostí v  místním veřejném sektoru (program „veřejných prací 

a služeb“) („měkká opatření“) 

ESF 

8.2 Odborná pomoc při přípravě zahájení podnikatelské činnosti (informační centra, poradenství aj.)  

8.3 Podpora podnikatelských center a růstu kapacity a kvality podnikatelských inkubátorů („měkká opatření“)  

8.4 Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje  

8.5 Podpora specifických opatření pro zapojení tělesně handicapovaných a jinak znevýhodněných skupin osob na 

trhu práce (nástroje sociální ekonomiky a sociálních podniků) („měkká opatření“)  

 

 

 

Tematický cíl / Prioritní 

osa 
Investiční priority hl. m. Prahy 

Zdroj 

financování 



Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 

    

 

 

 

 

133 

Tematický cíl / Prioritní 

osa 
Investiční priority hl. m. Prahy 

Zdroj 

financování 

TC 9 Podpora 

sociálního začleňování 

a boj proti chudobě 

 

PO 9 Podpora 

sociálního začleňování 

a boj proti chudobě 

9.1 Podpora projektů zaměřených na rodiny s  dětmi ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené  

ESF 

9.2 Podpora projektů zaměřených na terénní sociální práci v  lokalitách, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

9.3 Podpora prevence bezdomovectví a projektů zaměřených na sociální inkluzi  

9.4 Podpora odborného sociálního poradenství (zaměřeného na bydlení, finanční gramotnost a bezplatné právní 

poradenství) 

9.5 Podpora projektů zaměřených na zlepšení integrace a znovuzapojení marginalizovaných společenství na trh 

práce 

9.6 Podpora projektů zlepšující přístup ke službám pro osoby v  krizi a marginalizované osoby a společenství  

9.7 Podpora integrace cizinců 

9.8 Rozvoj udržitelné sítě sociálních služeb 

9.9 Podpora programů prevence civilizačních onemocnění a prevence a léčby závislostí  

9.10 Podpora zdravotně sociálních projektů zaměřených na zdravotní péči o marginalizovné osoby a osoby v krizi  

9.11. Podpora sociální ekonomiky a sociálních podniků 

9.12 Podpora rozvoje sítě zdravotních služeb a zejména domácí a komunitní péče  

9.13 Rozvoj udržitelné sítě sociálních služeb 

EFRR 

9. 14 Podpora komunitních služeb u osob se zdravotním postižením, mentálním postižením a osob s duševním 

postižením 

9.15 Podpora prevence bezdomovectví a projektů zaměřených na sociální inkluzi  

9. 16 Podpora integrace cizinců 

9. 17 Podpora programů prevence civilizačních onemocnění a prevence a léčby závislosti  

9. 18 Podpora projektů zaměřených na rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené  

9.19 Podpora projektů zaměřených na lokality ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené  
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Tematický cíl / Prioritní 

osa 
Investiční priority hl. m. Prahy 

Zdroj 

financování 

9.20 Podpora výstavby sociálních bytů, resp. realizace diferencovaných forem sociálního bydlení 

9.21 Podpora sociálních podniků 

TC 10 Investice do 

vzdělávání, dovedností 

a celoživotního učení 

 

PO 10 Vzdělávání a 

vzdělanost 

10.1 Podpora aktivit k posílení zájmu o obory, které jsou v souladu s budoucí potřebou ekonomiky a společnosti 

(o odborné vzdělávání, o technické obory a s  ním související výukové předměty 

ESF 

10. 2 Podpora projektů zaměřených na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních a 

středních škol 

10. 3 Systém pro vyhledávání a rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu  

10. 4 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  

10.5 Podpora společných projektů a pracovišť vysokých škol a vědecko -výzkumných institucí 

10.6 Podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje 

10.7 Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace  

10.8 Podpora vzdělávacích programů celoživotního učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků  

10.9 Investice do tříd a učeben a jejich vybavení ke zkvalitnění a zefektivnění středního, základního a 

předškolního vzdělávání 
EFRR 

10.10 Investice k odstranění nebo snížení stávajícího či očekávaného nedostatku kapacity středních a základních 

škol či předškolního vzdělávání 

 

 


