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Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané 
projekty. Celkem bylo schváleno 9 žádostí o podporu, v celkovém 
objemu 38,2 milionů korun. Detaily o počtu žádostí o podporu a je-
jich objemu v jednotlivých výzvách shrnuje tabulka níže. Jedná se 
o projekty podané ve výzvě č. 3 v OP PPR v Prioritní ose 4 „Vzdělání 
a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“, Specifický cíl 4.3 Zvýšení 
dostupnosti zařízení péče o děti.

Předložené žádosti o podporu byly hodnoceny v několikastupňovém 
posuzování podle metodiky výběru a hodnocení projektů schvále-
ném Monitorovacím výborem OP PPR. Kontrolu přijatelnosti a kon-
trolu formálních náležitostí žádostí o podporu prováděli pracovníci 
oddělení projektů Odboru evropských fondů. Věcné hodnocení 
zajistili proškolení odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru věc-
ného zaměření prioritní osy, kteří s odborem spolupracují jako externí 
hodnotitelé. U žádné z žádostí o podporu nebyly naplněny podmínky 
pro hodnocení arbitrem.
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editorial

náš operační program, a neshledalo žádné pochybení. Výrok auditorů 
považuji za potvrzení správnosti směru, kterým jsme se v novém 
programovém období vydali, ale především za závazek, abychom za 
několik let dovedli celý program do cíle bez ztráty příslovečné kytičky.   

Přeji vám krásné léto.

PhDr. Jan Hauser
ředitel odboru evropských fondů MHMP

Potenciálním žadatelům o dotaci by neměly uniknout aktuální infor-
mace o vyhlášených a chystaných výzvách.   
   
Milí přátelé, velmi nás mrzí, že přes veškerou naši snahu v závěru 
předchozího programového období zůstala určitá část prostředků 
nevyužita. Tato skutečnost nás vede k obezřetnosti a úsilí zabránit 
jakékoli možnosti, že by se podobná situace mohla opakovat. Právě 
snaha vytěžit z nabízených možností maximum, nenechat si mezi 
prsty proklouznout ani jediné euro a také snaha vyjít co nejvíce vstříc 
zájemcům o granty, nás přiměla k zásadní změně harmonogramu 
letošních výzev. Věřím, že pomocnou ruku, kterou vám nabízíme při 
cestě za bruselskými penězi, přijmete.

Závěrem mi dovolte trochu se pochlubit: pražský magistrát je v první 
vlně dokončení tzv. auditu designace v ČR, což znamená, že Minis-
terstvo financí přezkoumalo postupy, na jejichž základě realizujeme 

Vážení kolegové, 
milí čtenáři,

velmi mě těší, že jste nyní, uprostřed léta a dovolených, otevřeli naše 
stránky a nahlédli do druhého vydání tohoto čtvrtletníku. Připravili 
jsme zde pro vás další zajímavé informace o tom, jak je nakládáno 
s evropskými dotacemi, a samozřejmě nezbytné údaje pro potenciál-
ní žadatele.

V úvodu bulletinu najdete důležitou novinku, kterou jsou změny 
v harmonogramu výzev na letošní rok. S ohledem na zkušenosti 
získané během závěrečného „spurtu“ dvou ukončených pražských 
operačních programů a také prvního roku fungování nového progra-
mu jsme přistoupili k zásadní změně. Je jí radikální, zhruba dvojná-
sobné, zvýšení celkové sumy, o kterou bude ještě letos možné žádat 
prostřednictvím dotací v rámci Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR (OP PPR). Celkem je tak nyní pro letošní výzvy připraveno 
přibližně sedm a půl miliardy korun, tedy zhruba 72 procent částky 
vyčleněné na celý operační program.

Na následujících stránkách se také dočtete, že v nejbližší době již 
začneme uvolňovat peníze na první schválené projekty a dále, že prv-
ních šest z těchto projektů zaměřených na dětské skupiny v Praze 4 
již dokonce od začátku roku funguje k plné spokojenosti rodičů.

V rozhovoru, který vám v tomto vydání nabízíme, jsme se kromě 
jiného zabývali rozdíly mezi dvěma předchozími pražskými operačními 
programy a současným programem. Odlišnosti jsou totiž velmi výraz-
né, a to jak v celkovém zaměření, tak v podmínkách získání dotace 
a jejich výši. Dozvíte se rovněž, jaké oblasti se Evropská unie rozhod-
la v současném programovém období podporovat a jaké priority si 
v jejich intencích stanovila Praha.

Prostřednictvím našich stránek vás pozveme i na příjemnou letní pro-
cházku do Kinského zahrady pod petřínským vrchem, která také díky 
evropským penězům rozkvetla do krásy. 
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Operační program Praha – pól růstu ČR,  
který české metropoli přináší 11 miliard  

korun, oficiálně odstartoval již téměř před rokem.  
O zhodnocení prvních zkušeností s jeho fungo-
váním jsme požádali ředitele odboru evropských 
fondů pražského magistrátu PhDr. Jana Hausera.

V minulém programovém období EU si při čerpání  
bruselských dotací Praha vedla se střídavými úspěchy, 
přesto zažila nebývalý rozvoj.  Současné programové  
období přineslo řadu změn. Můžete ty hlavní blíže po-
psat? 

První období po vstupu České republiky do Evropské unie bylo 
zkrácené, dvouleté, a Praha i celá republika se na něm učily. Za-
měření projektů v tomto úvodním a poté v prvním řádném období 
bylo podobné, v obou šlo především o městskou infrastrukturu 
a zeleň, o podporu rozvoje moderních technologií ve firmách 
a o vzdělávání dospělých v mnoha oblastech.

rozhovor

OP Praha – pól růstu ČR  
otevírá obrovské možnosti. 
První projekty už pomáhají 

... v současném programovém 
období máme pro Prahu z EU 
vyčleněno zhruba třikrát více 
peněz než v předchozím období. 

tramvají, které už tento systém využívají, stále mnohde stojí v ko-
lonách. Jestliže se nám program podaří dobře využít, a já věřím, 
že ano, tak bychom za několik let těmito autobusy jezdili celým 
městem hladce i v dopravní špičce. 

Finance z Bruselu využijeme i v dalších projektech, které se nám 
podařilo vyjednat. Jde například o vybudování centra pro setkává-
ní obyvatel, která v některých pražských městských částech velmi 
chybějí a na která právě Brusel přispěje. Rovněž jsou tu investice 
do zřízení, stavebního rozšíření a provozu školek a dětských sku-
pin. Současné možnosti jsou opravdu velké. 

Jak velkou částku má nyní Praha k dispozici?

Oproti minulosti je v celkové sumě peněz velký rozdíl: v současném 
programovém období máme pro Prahu z EU vyčleněno zhruba třikrát 
více peněz než v předchozím období. Kromě zhruba jedenácti miliard 
korun v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR může 
česká metropole čerpat i dalších zhruba 20 miliard korun z programů 
jednotlivých ministerstev. Určitě bychom se tedy mohli zapojit do ná-
rodních projektů e-govermentu a místní školy nebo univerzity mohou 
žádat o finance Ministerstvo školství, kde je pro Prahu vyčleněno 
zhruba 12 miliard korun. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsou 
k dispozici peníze také na zlepšení sociálních služeb.

K dispozici jsou navíc peníze Ministerstev dopravy a životního pro-
středí, o které Praha soutěží se zbytkem republiky. V minulém období 
se takto financovalo kupříkladu prodloužení části metra trasy A, teď 
je situace obdobná. V kapitole životního prostředí můžeme soutěžit 
s projekty zaměřenými na protipovodňová opatření a zateplování 
budov. 

Můžete popsat své zkušenosti z prvních měsíců fungo-
vání Operačního programu Praha – pól růstu ČR? 

Dosud jsme vyhlásili 16 výzev v celkové hodnotě bezmála čtyř 
miliard korun. Žádostí o dotaci jsme zatím obdrželi přes 260 

Současné programové období se zaměřuje zcela jiným směrem. 
Jedním z nejvýraznějších trendů je tzv. smart city, jehož cílem 
je pomocí špičkových technologií co možná nejvíce usnadnit, 
zpříjemnit a v delším časovém horizontu i zlevnit život ve velkých 

městech. Může jít například o tzv. inteligentní veřejné budovy, 
které budou schopny hospodárněji nakládat s energiemi a které 
díky vzájemné komunikaci speciálních navigačních zařízení po-
skytnou handicapovaným lidem nezávislost na okolí. Může jít také 
o popelnice, které se po naplnění samy přihlásí v centrále pří-
slušné firmy o vyvezení, ale také třeba o lepší práci s dostupnými 
daty, jež mohou městu přinést podstatně větší užitek než dosud. 

Velkým pražským tématem je také doprava.  
Jak v tomto směru mohou pomoci evropské peníze?

Veřejná doprava je v současném programovém období další 
podporovanou oblastí. Patří sem například P+R parkoviště či 
preference páteřních autobusových linek, které zatím na rozdíl od 
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v celkové hodnotě přesahující dvě miliardy korun. Spokojeni ale 
nejsme, a to především se situací ve školství, kde bylo připraveno 
250 milionů na zřízení dětských skupin, stavbu či rozšíření školek 
a základních škol, ale přišlo jen 11 žádostí za necelých 113 milio-
nů korun.

Mrzí nás, že si mnohé městské části stěžují na nedostatečné kapaci-
ty v zařízeních pro děti a na chybějící finance, ale na možnost získat 
příspěvek z Bruselu se nestihly připravit. Příslušné výzvy proto 
vyhlašujeme podruhé ve zjednodušené formě a doufáme, že si ji 
jednotlivé radnice nenechají utéct. Pokud by se však zájem výrazně 
nezvýšil, přesměrujeme vyčleněné finanční prostředky jinam, prav-
děpodobně do středního školství, aby o ně Praha nepřišla.

Máte už nějaké konkrétní výsledky?

V červnu už zastupitelstvo schválilo první projekty dětských sku-
pin, nyní se připravují k podpisu konkrétní smlouvy a hned poté 
začneme na tyto projekty uvolňovat finanční prostředky. Jeden 
z nich, konkrétně projekt dětských skupin ve čtvrté pražské měst-
ské části, už dokonce od začátku letošního roku běží a my peníze 
proplatíme zpětně ode dne podání žádosti.
Z těchto výsledků mám opravdu radost, protože dětské skupiny 
jsou novinkou, po níž je mezi rodiči malých dětí velká poptávka. 
Radost mám i proto, že zatímco v některých dotačních progra-
mech se žádosti hodnotí více než rok, nám se to podařilo během 
pěti měsíců, navíc ve zcela novém programu, s novým monitoro-

vacím systémem a s novou legislativou. Myslím, že se nám zde 
podařilo dokázat, že umíme peníze rychle přivést tam, kde to 
Pražané skutečně potřebují.  

Jak zjišťujete dopad jednotlivých projektů na život Pra-
žanů? A máte v tomto ohledu nějaké srovnání či kontakt 
se zahraničím?      

Evropská komise v červnu uspořádala evaluační konferenci, které 
se zúčastnili pracovníci řídicích orgánů všech členských států EU. 
Diskutovali jsme právě o tom, jak zhodnotit nejen administrativ-
ní a formální podmínky a jejich plnění, ale jak zhodnotit faktický 
přínos jednotlivých projektů pro obyvatele té které země. 
Rád bych, abychom podobně k projektům přistupovali i v Praze, 
abychom jen nevyplňovali kolonky a prezenční listiny, ale aby-
chom přesně věděli, zda projekty opravdu pomáhají tak, jak bylo 
plánováno, a komu a jak pomáhají.  Navázali jsme spolupráci 
s evropskými městy, která fungují podobně jako my, ale umějí jed-
notlivé projekty rozvrhnout a vyhodnotit mnohem lépe. Usilujeme 
také o nezávislé externí hodnocení výsledků našich pražských 
projektů. 
Současně jsme ve stálém kontaktu s kolegy ze zahraničí – nejuž-
ší spolupráce probíhá pochopitelně s okolními státy a městy, jako 
jsou Bavorsko, Rakousko a Vídeň, Polsko a Varšava, Maďarsko. 
Informace také sdílíme s nizozemskými kolegy z Rotterdamu 
a Amsterdamu a s francouzskou metropolitní oblastí Lille.

Co byste v souvislosti s evropskými dotacemi vzkázal 
či nabídl lidem, kteří váhají, zda se do jejich vyřizování 
pustit? 

Rád bych všechny zájemce vyzval, aby se nezalekli zdánlivé 
složitosti dotačních výzev a jejich poměrně těžké terminologie, 
kterou jsme vázáni. Jsme připraveni vše vysvětlit, celým proce-
sem žadatele provést a cestu k dotaci tak výrazně usnadnit. 
Rozhodně by se nikdo neměl nechat odradit tím, že mezi vyhla-
šovanými výzvami nenašel přesně „tu svou“. Na rozdíl od mi-

Dřívější „škatulky“, do kterých se 
žadatelé se svými projekty museli 
vejít, jsme nahradili mnohem 
výhodnějším, operativnějším 
způsobem a dá se říci, že výzvy dnes 
naopak přizpůsobujeme potřebám 
Prahy a Pražanů.

rozhovor

nulého období to dnes už vůbec neznamená, že na dotaci není 
možné dosáhnout. Dřívější „škatulky“, do kterých se žadatelé se 
svými projekty museli vejít, jsme nahradili mnohem výhodnějším, 
operativnějším způsobem a dá se říci, že výzvy dnes naopak při-
způsobujeme potřebám Prahy a Pražanů. Zájemci by tedy neměli 
předem tzv. hodit flintu do žita a na svou představu rezignovat, ale 
určitě by se s námi měli poradit, zda se jejich záměr do mantinelů 
vymezených pražským operačním programem vejde, nebo ne.
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o čem se mluví

O dětské skupiny je 
velký zájem, Praha 4  
je celorepublikovou 
jedničkou

Mnoho rodičů malých dětí by se rádo vrátilo 
zpět ke své práci, ale bohužel nemají 

komu svěřit svoje děti na hlídání či do kvalitní 
a profesionální péče. Nejsložitější situaci mají 
rodiče dětí do tří let věku, s jejichž pobytem 
v kolektivním zařízení se donedávna nepočítalo.  
Na území metropole pomáhá těmto rodinám 
nejlépe situaci řešit Zdravotnické zařízení městské 
části Praha 4, které nabízí služby dětských skupin 
a péči o 138 dětí. V celorepublikovém měřítku jde 
o jednoznačného lídra. 

Zatímco po roce 1989 se kvůli propadu zájmu hromadně rušily do té 
doby hojně využívané jesle, v posledních letech se situace zásadně 
mění. Zájem o umístění batolat v kolektivním zařízení by měla velká 
část především mladších rodičů, možností je však zatím stále po-
skrovnu. Zásadní zlepšení se očekává od novely školského zákona, 
která před rokem zakotvila nárok na umístění dvouletých dětí v dět-
ské skupině. Míst v těchto zařízeních, která může provozovat firma, 
živnostník, státní podnik, úřad, škola nebo nezisková organizace, je 
zatím po celé zemi přibližně pro tisíc pět set dětí. Zájem je však daleko 
větší a Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo stovky žádostí 
o dotace z evropských fondů. Vyčleněná miliarda se tak vyčerpala již 
za dva měsíce.

Největší zájem o dětské skupiny je pochopitelně v Praze, pro kterou 
MPSV vyhradilo z bruselských dotací 118 milionů korun. Tyto pro-
středky se ovšem také velmi rychle vyčerpaly. Pražský magistrát vloni 
v říjnu ve výzvě zaměřené na podporu dětských skupin vyčlenil v rám-
ci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) 90 milionů 
korun. O dotace však v rámci devíti projektů za celkem 38 milionů 
korun požádaly pouze příspěvkové organizace z Prahy 3, Prahy 4, 

Prahy 9 a Prahy 14, takže více než polovina vyčleněné částky zůstala 
zatím nevyčerpána. Druhou šanci zájemci o dotaci dostanou ve výzvě, 
která bude vyhlášena v září a jejíž alokace činí 125 milionů korun. 

Devět projektů z první výzvy v červnu schválilo Zastupitelstvo hlavní-
ho města Prahy a po podpisu smluv začne magistrát v nejbližší době 
peníze na jednotlivé projekty uvolňovat. 

Dětské skupiny...
...poskytují péči o děti od jednoho roku věku do nástupu do 
školy. Jejich činnost upravuje zákon o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině, který je účinný od listopadu 2014, jeho 
novela od 4. června 2015. V dětské skupině může být součas-
ně nejvýše 24 dětí, místa je však možné sdílet, což znamená, 
že jedno dítě například chodí dopoledne, druhé odpoledne. 
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o čem se mluví

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 (ZZMČ Praha 4) spus-
tilo svých šest projektů zaměřených na transformaci původních jeslí 
na dětské skupiny už na začátku roku a magistrát náklady proplatí 
zpětně.  Zařízení dnes ve dvou budovách nabízí 138 míst pro děti od 
jednoho roku do tří let věku, což je vůbec nejvyšší počet míst v jednom 
zařízení tohoto typu v zemi.

Obě budovy tohoto zařízení, v Rabasově a v Kotorské ulici, prošly 
rekonstrukcí, v Rabasově ulici bylo navíc přistaveno nové oddělení.  
Nyní jsou zde tedy v provozu čtyři dětské skupiny. V Kotorské ulici 
najdou zájemci skupiny tři. I přesto, že šest skupin pojme každá  

dvacet dětí a sedmá osmnáct, zájem rodičů stále převyšuje kapacitu 
zařízení. Přednost proto dostávají rodiče ze čtvrté pražské městské 
části, kteří pracují, nebo práci aktivně hledají, případně se rekvalifikují. 
Za celodenní pobyt dítěte rodina v současnosti zaplatí 4 000 korun 
měsíčně a 40 korun za stravu za den, od září tato částka díky dotaci 
z OP PPR klesne na 2 500 korun.  

Kromě dětských skupin ZZMČ Praha 4 nabízí i službu Domácí hlídání, 
v rámci něhož rodiče mohou využívat k péči o děti chůvy docházející 
do domácností. 

realizuje šest projektů zaměřených na transformaci  
původních jeslí na dětské skupiny 

ve dvou budovách nabízí 138 míst pro děti ve věku  
od jednoho roku do tří let

předpokládaná celková výše dotací z OPPPR  
na všech šest projektů činí 27 586 597 Kč

Fakta o projektech ZZM
Č

 P
raha 4
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Evropskou cestou
po stopách šlechticů
Letní den s evropskými fondy

Koukáte otevřeným oknem ven a říkáte si  
„Co dělat v Praze, když je takhle krásně?“ 

Co třeba rozjet se na náměstí Kinských na kole 
nebo tramvají a kousek od zastávky Švandovo 
divadlo se vnořit do noblesní zahrady? Pak už 
je jen na vás, jak s letním dnem naložíte. Můžete 
se s knížkou uvelebit do šťavnatě zelené trávy, 
lelkovat na lavičce a pozorovat veverky, nebo 
si vyšlápnout až na Strahov pěšky či na bicyklu 
vzhůru po klikatících se cestičkách. Až vám začne 
docházet dech, zastavte se a podívejte se na město 
pod sebou. Můžeme vám zaručit, že z té krásy 
budete lapat po dechu ještě víc. Cestou do kopce 
se zastavte u jezírek, odpočiňte si u růžových keřů, 
nebo se pokochejte pohledem na psí kočkování 
a dětské hry.

 KDE?

KAM?

náš TIP

KUDY?
Bus: 176, 510 – Kobrova
Tram: 6, 9, 12, 20, 58, 59 – Švandovo divadlo 
Metro: B – Anděl (odtud tramvají číslo 12 a 20 do zastávky  
Švandovo divadlo)

KDO?
Revitalizace Kinského zahrady byla financována v rámci Operační-
ho programu Praha – Konkurenceschopnost, v prioritní ose Životní 
prostředí. Příjemcem dotace bylo Hlavní město Praha.

 KDY? 
 ZA KOLIK?
117 971 140,98 Kč 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

 CO?
Sítě parkových cest, venkovní schodiště, serpentiny a drobné  
zahradní zídky, zahradní dešťová kanalizace, vodovod, kašna,  
veřejné osvětlení, sadové úpravy, kácení dřevin, ochrana stromů, 
dřevěné zábradlí, doplnění parkového mobiliáře (veškeré  
mobilní vybavení, zařízení objektu, např. sochy, lavičky…) 

Holečkova 98
150 00 Praha 5

Projekt byl zahájen 15. 12. 2008  
a ukončen 01. 03. 2010.

1. Vstup do zahrady  

 od Růžového sadu

2.  Růžový sad

3.  Barokní opevnění

4.  Pískovcové skály

5.  Hladová zeď

6.  Bastion v Hladové zdi

7.  Vyhlídka

8.  Pozůstatky restaurace

9.  Jezírko s lachtanem

10. Sluneční hodiny – Boží muka

11. Schody s tekoucí vodou

12. Pravoslavný kostelík sv. Michala

13. Dětské hřiště

14. Jezírko s Herkulem

15. Letohrádek Kinských – Musaion

16. Zvonička

17. Socha Hany Kvapilové

18. Bývalá kočárovna zvaná Švýcárna

19. Vstup do zahrady z náměstí Kinských

 PRO KOHO?
Pro rodiče s dětmi, cyklisty, turisty, venkovní čtenáře, snílky, nezada-
né, zamilované, nemilované, dříve narozené, svěží, unavené, poma-
lé, rychlé… Prostě pro VÁS.
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náš TIP

Původně zde byly hluboké lesy, které ve 12. století nahradily vinice 
založené na příkaz Karla IV. V roce 1828 koupila půdu matka knížete 
Rudolfa Kinského, paní Růžena Kinská. Ve stejném roce začal její 
syn na pozemcích stavět rodinné letní sídlo, jehož stavba vyžadovala 
významný zásah do terénu. Zahrady byly upraveny ve stylu anglické-
ho parku s množstvím cestiček, kníže nechal vybudovat dvě jezírka 
spojená vodopádem a také množství hospodářských budov a sklení-
ků k pěstování exotických rostlin, které však byly během 2. světové 
války zničeny. Stavba zahrady byla po jeho tragické smrti v roce 
1836 přerušena, ale díky jeho ženě Vilemíně Kinské opět obnovena. 
V letech 1848 a 1849 byla zahrada její zásluhou zvětšena o usedlosti 
zvané Husinka a Štikovka. 

V roce 1903 byly do letohrádku převezeny sbírky národopisného 
oddělení Zemského muzea a počítalo se s dalším využitím celého 
komplexu jako prostoru pro národopisný skanzen. Připomínkou 
velkolepých plánů je i kostel sv. Michala převezený v r. 1929 z Pod-

KOUSEK HISTORIE

karpatské Rusi, kde byl postaven bez použití hřebíků. Jeho části 
byly před přepravou ve speciálně upravených vagonech a na jeho 
opětovné sestavení dohlížel farář z Medvedovců. Kostelík v boj-
kovském stylu typickém pro údolí řeky Už přísně dodržuje princip 
trojdílnosti (podle Svaté Trojice) ve vnějším i vnitřním uspořádání.  
Do zahrady přibyly i sochy, kamenná boží muka a morový sloup 
z roku 1686 přemístěný ze Žižkova. V roce 1914 zde byla umís-
těna mramorová socha herečky Hany Kvapilové od Jana Štursy, 
v roce 1939 se do dolního rybníčku přestěhoval z Kampy kamen-
ný Herkules ze 17. století, v roce 1953 pak horní rybníček dostal 
plastiku představující lachtana vytvořenou o 20 let dříve Janem 
Laudou.

A co vy? Víte, jakým projektem byste přinesli Praze užitek?

penizeproprahu.cz

Tisíce projektů po celé Evropě vznikly především díky dotacím 
z evropských fondů. Ať už jde o podpůrné programy pro malé  
podnikatele, investice do dopravní infastruktury měst nebo zelené 
energie, každý rok Evropská unie pomáhá rozvíjet jednotlivé  
regiony a přispívá ke zlepšení životních a pracovních podmínek  
svých obyvatel. 

Když se rozhlédnete kolem sebe, najdete množství vydařených 
počinů. Když se vám je podaří zajímavě zachytit, můžete svoje 
snímky zaslat do foto soutěže Evropa v mém regionu. Jedinou  
podmínkou účasti je to, že na snímku musí být vidět vlajka EU  
a informační tabule o financování projektu z jakéhokoli  
investičního fondu Evropské unie. 

Fotosoutěž
Až tři soutěžní fotografie můžete zasílat do 28. 8. 2016 
do 23.59 CET přes FB European Commission.

16. 9. 2016 budou vyhlášeni vítězové, jejichž výhrou 
bude účast na fotografickém workshopu konaném  
od 10. do 13. 10. 2016 v Bruselu. 

Cena zahrnuje i pokrytí nákladů na dopravu  
a ubytování na 2 noci v Bruselu. 

P
odm

ínky

https://apps-europa.eu/DG-REGIO/photo-competition/2016/pages/entry.php
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Seznamte se s Casperem

Fakta o projektu

Inspirace ze zahraničí

Casper není duch z kreslené pohádky, ale robot, 
který byl navržen, aby pomáhal dětem trpícím 

rakovinou. V současné době jej testuje nemocnice 
v Lisabonu, ale do tří let by měl dělat společnost 
dětem v mnoha dalších zdravotnických zařízeních 
po celé Evropě.

Název projektu  
MOnarCH

Účastníci 
Portugalsko, Švýcarsko, 
Španělsko, Nizozemí a Švédsko

Celkové náklady 
4 428 632 EUR

Výše EU dotace
3 319 753 EUR

Casperovou rolí je zapojit nemocné děti do sociální interakce. 
Díky sofistikovanému senzoru je Casper schopen mluvit, hrát si, 
samostatně se pohybovat a reagovat na podněty z okolí. Lékaři si 
jej chválí: „Z našeho pohledu je opravdu znepokojující sledovat, 
jak si děti neustále hrají s elektronickými zařízeními,“ říká dětská 
onkoložka Filomena Pereira. „Vede to totiž k osamělosti a vytvo-
ření silného vztahu, až závislosti právě na elektronickém přístroji. 
Myslím si, že robot jako Casper může za použití stejné technolo-
gie podpořit sociální interakce běžné a přirozené ve skupinách.“

Robota zkonstruovali vědci v rámci výzkumného projektu financo-
vaného z evropských dotací a zaměřeného na studium zapojení 
interaktivních robotů do vzdělávacích a volnočasových aktivit 
v pediatrických zařízeních, který zaštiťovala University of Lisbon.

Podle vědců bylo vytvoření robota velkou výzvou. „Nejprve jsme 
museli najít robotickou platformu,“ vysvětluje elektro a počítačový 

inženýr João Silva Sequeira. „Potřebovali jsme také najít robota, 
který by vypadal roztomile a budil u dětí důvěru. Mluvili jsme se 
zhruba stovkou dětí a ptali se jich, jak by měl takový robot vypa-
dat. Důležité bylo samozřejmě vybavit robota zařízením, které by 
mu umožňovalo volně se pohybovat v prostoru, vyhýbat se pře-
kážkám a rozeznat malé pacienty. Využili jsme technologických 
novinek, které zohledňují sociální aspekty celého projektu.“

Za úspěchem stojí nejen úsilí počítačových expertů, ale i jejich 
spolupráce s psychology, kteří pomohli vyvinout Casperovo „vní-
mání“, protože hlavním cílem projektu bylo dosáhnout co nejhlad-
šího průběhu interakce mezi robotem a lidskou bytostí.

„Snažili jsme se v dětech vyvolat pozitivní reakci,“ vysvětluje Victor 
González Pacheco, který se zabývá inteligentní robotikou. „Od lé-
kařů jsme věděli, že čím jsou děti šťastnější, tím rychleji a lépe se 
zotavují po náročné léčbě. Chceme, aby Casper děti bavil, hrál si 
s nimi. Chceme, aby si k němu dokázali vytvořit takový vztah, jaký 
mají třeba k domácím mazlíčkům, nebo dokonce ke kamarádům.“   
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Letošní výzvy

TirážMaximální vstřícnost vůči žadatelům o dotaci 
a snaha využít ve prospěch Prahy a jejích 

obyvatel každé dostupné euro respektive korunu, 
to jsou hlavní důvody, pro které nyní harmonogram 
výzev v rámci Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR (OP PPR) prošel zásadními úpravami. 
Umožnilo je rozhodnutí rozdělit mezi výzvy 
vyhlášené do konce letošního roku přibližně  
72 procent finančních prostředků určených pro 
celý pražský operační program.

OP PPR se připravoval s velkým předstihem, a proto je nutné peč-
livě sledovat jeho rozjezd a reagovat na aktuální situaci a potřeby. 
Již dříve představitelé magistrátu avizovali, že při čerpání evrop-
ských dotací zvolí podstatně operativnější přístup a metody, než 
tomu bylo v minulém programovém období, a to s jediným cílem: 
nenechat si mezi prsty proklouznout ani jediné euro, které by moh-
lo přispět k dalšímu rozvoji Prahy. Upravit původní harmonogram 
výzev a podmínky pro čerpání dotací bylo nyní nutné v návaznosti 

na zkušenosti získané v prvním roce fungování nového programu 
a právě proto, aby se vyloučila možnost, že Praha o část vyčleně-
ných peněz přijde.

Celkem je pro OP PPR alokováno 11 miliard korun. Odbor ev-
ropských fondů pražského magistrátu dosud vyhlásil 16 výzev za 
necelé čtyři miliardy korun. Žádostí o dotaci zatím obdržel přes 
260 v celkové hodnotě přesahující dvě miliardy korun. Ve snaze 
proces žádostí o dotace maximálně urychlit a zefektivnit schválila 
Plánovací komise pro implementaci OP PPR, v souladu s poža-
davkem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 20. července aktu-
alizaci harmonogramu výzev vyhlášených na letošní rok. Nově 
tak bude v letošních výzvách pro žadatele k dispozici 72 procent 
veškerých prostředků vyčleněných pro celý pražský operační 
program.  

Zásadní navýšení alokace se týká sedmi z původních 23 výzev 
plánovaných na letošní rok, další tři výzvy byly do harmonogramu 
zařazeny nově. Dodatečného přísunu financí se dočkaly přede-
vším výzvy, u kterých lze podle shromážděných údajů očekávat 
velký zájem o dotace. Jde například o dvě výzvy zaměřené na 

energetické úspory v městských objektech či o výzvu zaměřenou 
na výstavbu záchytných parkovišť typu P+R a takzvaná prefe-
renční opatření v dopravě. 

S celkovou alokací 400 milionů korun byla do harmonogramu do-
plněna výzva zaměřená na podporu přenosu technologií a znalos-
tí z výzkumných organizací do praxe. Z předchozí stejně zaměře-
né a již uzavřené výzvy totiž vyplynulo, že možnost podat jedinou 
projektovou žádost výrazně limitovala zejména velké výzkumné 
organizace, především vysoké školy a univerzity. Své místo proto 
v harmonogramu dostane nová výzva, z níž bude zmíněné ome-
zení vypuštěno.

Příliš málo financí vyčleněných na další již ukončenou výzvu 
zaměřenou na rozvoj sociálního podnikání zřejmě u potenciálních 
zájemců vyvolalo obavy, že mají jen mizivou šanci dotaci získat, 
a spolu s krátkým časovým limitem pro přípravu žádosti je od jejího 
podání odradilo. I tato oblast proto znovu našla své místo mezi le-
tošními chystanými výzvami, tentokrát s alokací 65 milionů korun.

Revidována bude i další již ukončená výzva zaměřená na rozvoj 
infrastruktury vědeckotechnických parků a podnikatelských inku-
bátorů. Někteří zájemci nestihli v termínu o dotaci požádat, další 
projevují zájem o financování svého provozu, s čímž OP PPR 
počítá, ale první výzva to neumožňovala. V nové výzvě bude  
vyčleněno 400 milionů korun.

Do letošních výzev míří  
72 procent financí určených 
na celý operační program
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