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MARKÉTA REEDOVÁ

Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro ote-
vřenou veřejnou správu, zahraniční vztahy a čerpání 
financí z fondů Evropské unie. Působnost v oblasti 
vztahů hlavního města Prahy se zahraničními městy, 
problematiky Evropské unie a v oblasti protikorupční 
(příprava a realizace protikorupční politiky, dodržování 
zákona o střetu zájmů, kontrola vyřizování stížností)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

hlavní město Praha patří v současné době k nejdynamičtějším a nejúspěšnějším 

regionům Střední Evropy. Plní řadu významných rolí jak v rámci českého státu, 

tak i širšího evropského prostoru. Praha jakožto hlavní město České republiky 

je sídlem mnoha státních i nadnárodních institucí, je „branou“ do ČR přitahující 

a dále šířící mezinárodní kontakty a zahraniční ekonomické aktivity, je národním 

centrem vzdělanosti, výzkumu a vývoje i přitažlivou turistickou destinací.

Praha se však potýká s řadou výzev. Přes mnohá zlepšení stále patří k českým regionům 

s nejvíce narušeným životním prostředím, se značně znečištěným ovzduším a vysokou 

hlukovou zátěží, její dopravní infrastruktura zdaleka neodpovídá současným, natož bu-

doucím potřebám a kvalitní lidský a inovační potenciál města je využit jen zčásti.

K řešení uvedených výzev v období 2007–2013 také přispěje podpora ze struk-

turálních fondů Evropské unie na investiční projekty, a to prostřednictvím 

Operačního programu Praha – Konkureceschopnost. 

Naším cílem je Vám v maximální možné míře usnadnit proces získávání finanč-

ní pomoci. S úspěšným čerpáním prostředků také souvisí dobrá informovanost 

potenciálních žadatelů. Proto jsme pro Vás připravili tuto brožuru, která Vám při-

náší základní přehled o možnostech čerpání prostředků. 

Přeji Vám hodně úspěchů při přípravě a realizaci Vašich projektů.

Markéta Reedová

náměstkyně primátora hl. m. Prahy
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Tato publikace je určena všem, kteří mají zájem dozvědět se základní informace

o Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).1 

Pokud patříte mezi potenciální žadatele o podporu, brožura Vám pomůže ve fázi, 

kdy teprve zvažujete, zda je OPPK pro Váš projektový záměr vhodným dotačním 

zdrojem. Pro samotné vypracování projektu Vám ovšem neposlouží, k tomu je urče-

na Projektová příručka OPPK.2

Kromě těch, kteří zvažují přípravu projektu, je publikace určena také široké veřejnos-

ti, studentům nebo novinářům, kteří mají zájem či z nejrůznějších důvodů se potře-

bují rychle zorientovat v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost.

1  OPPK podporuje projekty, které pomohou řešit potřeby regionu hlavního města Prahy v oblasti 
rozvoje dopravní infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, životního prostředí 
a podpory inovací. Na pražské projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti je zaměřený 
Operační program Praha – Adaptabilita.

2 Projektová příručka OPPK je k dispozici na www.oppk.cz.

CO SE V BROŽUŘE DOZVÍTE
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Operační program Praha – Konkurenceschopnost poskytuje podporu na pro-

jekty z oblasti zlepšení dostupnosti dopravních služeb, informačních a komu-

nikačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podpory 

inovací. V období let 2007–2013 OPPK využívá prostředky z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. To znamená, že projekty 

podpořené z OPPK lze realizovat pouze na území hlavního města Prahy.3

OPPK má celkem čtyři samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projek-

ty získat podporu. Tyto oblasti jsou nazývány „prioritní osy“. Ty jsou dále členě-

ny do tzv. oblastí podpory, které blíže vymezují, jaké typy projektů mohou být 

v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

3  V případě, že Váš projekt nemá vazbu na region hlavního města Prahy, lze pro základní orientaci 
v jiných dotačních možnostech fondů EU využít portál www.strukturalni-fondy.cz.

CHARAKTERISTIKA OPPK
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4 

4  Z „Technické pomoci“ nelze čerpat prostředky na běžné projekty. Tato osa je určena na zajištění ad-
ministrace programu, tj. například na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém 
pro monitorování využití prostředků apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný 
subjekt než hlavní město Praha, proto tato brožura další informace o prioritní ose 4 neobsahuje.

STRUKTURA OPPK

Podrobnosti o jednotlivých prioritních osách jsou uvedeny v následujících kapi-

tolách této publikace.

OPPK

Prioritní osa 1
Dopravní 

dostupnost
a rozvoj ICT

Prioritní osa 2
Životní 

prostředí

Prioritní osa 3
Inovace 

a podnikání

Prioritní osa 4
Technická 

pomoc4

Oblast podpory 1.1
Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy

Oblast podpory 1.2
Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 3.1
Rozvoj inovačního prostředí 
a partnerství mezi základnou 

výzkumu a vývoje a praxí

Prioritní osa 2
Životní prostředí

Prioritní osa 2
Životní prostředí

Oblast podpory 2.1
Revitalizace a ochrana území

Oblast podpory 1.1
Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy

Oblast podpory 3.1
Rozvoj inovačního prostředí 
a partnerství mezi základnou 

výzkumu a vývoje a praxí

Oblast podpory 3.2
Podpora příznivého 

podnikatelského prostředí

Oblast podpory 3.3
Rozvoj malých a středních 

podniků

Oblast podpory 2.1
Revitalizace a ochrana území

Oblast podpory 2.2
Úsporné a udržitelné využívání 

energií a přírodních zdrojů

Oblast podpory 1.1
Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy

Oblast podpory 1.2
Rozvoj a dostupnost ICT služeb
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Prostředky OPPK jsou rozdělovány prostřednictvím tzv. výzev k předkládání pro-

jektových žádostí. Výzvy zajišťují otevřenou soutěž mezi projekty.

Vyhlašovaná výzva k předkládání projektových žádostí vždy přesně vymezuje, na 

jaké projekty je aktuálně možné podporu získat a jaké subjekty jsou oprávněné 

o podporu žádat. Zaměření výzev může být užší, než je uvedeno v této brožuře 

v rámci popisu prioritních os v následujících kapitolách. Rozsah podporovaných 

aktivit ve výzvě hlavní město Praha nastavuje v návaznosti na to, jaké jsou aktu-

ální potřeby regionu a také s ohledem na již dříve podpořené projekty.

V rámci konkrétní výzvy může být stanovena maximální a minimální velikost 

rozpočtu projektu.

CHARAKTERISTIKA OPPK

Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy. Nelze 

tedy předložit projekt, který by měl za cíl řešení problémů spadajících pod 

dvě a více prioritních os. 
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1. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT 

Podpora je poskytována na projekty z oblasti rozvoje sítě tramvajových tratí, zlepšo-

vání přestupních vazeb v systému veřejné dopravy, budování kapacitních přípojek 

internetu do všech objektů města, podporu rozvoje e-služeb městské správy.

Podpora je poskytována na tyto aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory:

1.1 PODPORA EKOLOGICKY PŘÍZNIVÉ POVRCHOVÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

    rozvoj sítě tramvajových tratí

    zatraktivnění stávajících tramvajových tratí

    zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy

    rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike & ride a kiss & ride

    informační systémy pro cestující

    bezbariérová přístupnost veřejné dopravy

     projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy

     výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit za-

městnání a bydlení

Kdo může o podporu žádat:

     hlavní město Praha

     provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

a. s., apod.)

     vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční do-

pravní cesty, státní organizace apod.)

1.2 ROZVOJ A DOSTUPNOST ICT SLUŽEB

     rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup 

(zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek 

do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů)

     rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání

     projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb
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CHARAKTERISTIKA OPPK

Kdo může o podporu žádat:

    hlavní město Praha

     městské části hl. m. Prahy

    nestátní neziskové organizace

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podpora je poskytováná na projekty zaměřené na odstranění starých ekolo-

gických zátěží, revitalizaci nevyužívaných území pro parkové úpravy, realizaci 

energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Podpora je poskytována na tyto aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory:

2.1 REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ

     revitalizace ploch s ekologickou zátěží

     revitalizace ploch významných pro rozvoj města

     regenerace veřejných prostranství v obytných územích

     revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.)

     revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území

     obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů

     revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně

     výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně

     doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrože-

ných povodněmi

Kdo může o podporu žádat:

     hlavní město Praha

      městské části hl. m. Prahy

      organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

     nestátní neziskové organizace
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2.2 ÚSPORNÉ A UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIÍ A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

     realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie

    snížení energetické a materiálové náročnosti provozu města

     realizace obnovitelných zdrojů energie

Kdo může o podporu žádat:

     hlavní město Praha

     městské části hl. m. Prahy

     organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

     nestátní neziskové organizace

3. INOVACE A PODNIKÁNÍ

Podpořit lze projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury, informačních 

a poradenských center a na podporu malého a středního podnikání.

Podpora je poskytována na tyto aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory:

3.1  ROZVOJ INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ A PARTNERSTVÍ MEZI ZÁKLADNOU 

VÝZKUMU A VÝVOJE A PRAXÍ

     vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organi-

zací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj

     pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, 

vývoj, inovace

    klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech

     vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských fi rem a dalších subjektů; 

společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem

     rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích ak-

tivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, 

jejich výzkum a transfer

Je váš projekt z oblasti životního prostředí a nelze ho financovat z OPPK? 

Zaměřte pozornost na Operační program Životní prostředí (www.opzp.cz).
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     podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích

     činnosti malých a středních podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; 

rozvoj výzkumných kapacit malých a středních podniků

Kdo může o podporu žádat:

     organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné 

ústavy apod.)

     podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)

     nestátní neziskové organizace

     profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

3.2 PODPORA PŘÍZNIVÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

     rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích center a dalších aktivit za-

měřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, trans-

feru technologií apod.

     rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně vy-

užitelných výstupů výzkumu a vývoje

     vytváření sítí zaměřených na podporu podnikání (realizované neziskovým 

a veřejným sektorem)

     poradenství a další aktivity v oblasti vzniku a ochrany práv duševního/prů-

myslového vlastnictví

     kapacity nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby na trhu 

práce (jako doprovodný efekt)

     rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu

     (nekomerční) aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví

Kdo může o podporu žádat:

     hlavní město Praha

      městské části hl. m. Prahy

     organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

     profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

     nestátní neziskové organizace

CHARAKTERISTIKA OPPK
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3.3 ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Projekt musí patřit mezi podporované činnosti dle Klasifikace ekonomických 

činností „CZ-NACE“, jejichž přesný výčet je uveden v platné Projektové příručce 

OPPK (ke stažení na www.oppk.cz). S vybranou činností dle zmíněné Klasifikace 

by měly projekty zároveň splňovat alespoň jeden z následujících bodů:

     inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných 

výrobkům a službám

     zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (ino-

vace produktu)

     zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)

     zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami 

a veřejnými institucemi (organizační inovace)

     zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

     zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní 

efektivitu podniku

     aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví

Kdo může o podporu žádat:

     podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)



PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST11

Celkový rozpočet OPPK je 276,4 mil. EUR, tj. při kurzu 27,469 Kč/EUR téměř 

7,6 mld. Kč. Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá 85 % z této částky, zbylé 

prostředky pocházejí z veřejných zdrojů ČR (7,5 % ze státního rozpočtu a 7,5 % 

z rozpočtu hlavního města Prahy).

JAKÝ JE ROZPOČET PROGRAMU

35 %

25 %

3 %

Rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy: 

Dopravní dostupnost 
a rozvoj ICT
(2 821,1 mil. Kč)

Životní prostředí
(1 898,1 mil. Kč)

Inovace a podnikání
(2 656,3 mil. Kč)

Technická pomoc
(211,5 mil. Kč)

37 %
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KDY JE NUTNÉ PROJEKT SPOLUFINANCOVAT

Podpora z OPPK není vždy poskytována na 100 % nákladů. V těchto případech 

je nutné, aby zbývající prostředky na financování projektu zajistil příjemce pod-

pory. Příjemce má povinnost zajistit spolufinancování z vlastních zdrojů ve dvou 

základních případech:

1) Spolufinancování jakožto projev motivace

Hlavní město Praha vyžaduje spolufinancování projektů, aby bylo zřejmé, že 

příjemce podpory má o realizaci projektu skutečně zájem. Podíl je odlišný pro 

různé typy organizací.

2) Spolufinancování vycházející z pravidel veřejné podpory

Veřejnou podporu, kterou se zjednodušeně rozumí podpora podniku, která ho 

zvýhodní na trhu, dovoluje EU jen za striktně daných podmínek. Procento vlast-

ního spolufi nancování se mění podle pravidla veřejné podpory, které je aplikováno.
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OD PRVNÍ MYŠLENKY K ZÍSKÁNÍ PODPORY

Postup od první myšlenky k získání podpory z OPPK je možné zjednodušit do 

následujícího desatera.

1  Nápad: rozpoznání problému či potřeby

2  Sestavení projektového záměru

   Cíle a zaměření projektu (čeho chci dosáhnout)

  Odůvodnění potřebnosti (proč by měl být záměr podpořený z OPPK)

  

   Specifikovat postup realizace (jak toho chci dosáhnout)

  Specifikovat potřebné zdroje (co bude třeba nakoupit, jaké jsou stavební 

  náklady, atd., tj. rozpočet)

  Harmonogram (kolik času bude na realizaci třeba)

3  Identifikace vhodné výzvy k předkládání projektových žádostí

4  Účast na seminářích a workshopech, které hlavní město Praha pořádá ke

 každé výzvě

5  Úprava projektového záměru na základě podmínek výzvy 

6  Konzultace projektového záměru s pracovníky hlavního města Prahy odpo-

 vědnými za OPPK

7  Dopracování projektového záměru do podoby projektové žádosti v souladu 

 s podmínkami výzvy a na základě konzultace

8  Předložení projektové žádosti v termínu dle výzvy

9  Schválení žádosti

10  Podpis smlouvy o financování

Je váš projekt z oblasti životního prostředí a nelze ho fi nancovat z OPPK? 

Zaměřte pozornost na Operační program Životní prostředí (www.opzp.cz).
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PROCES SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

1. Posouzení projektu

Ověřuje se, zda je projekt v souladu s výzvou (tj. např. 
zda je podpora žádána na aktivity, které ve výzvě 
byly uvedené jako podporované apod.) a také, zda 
žádost splňuje všechny formální náležitosti.

Formální posouzení (max. 4 týdny)

Experti na věcnou oblast, které se žádost týká, po-
suzují kvalitu projektového záměru. Každý projekt 
hodnotí minimálně dva hodnotitelé.

Věcné hodnocení / expertní posouzení (max. 4 týdny)

Minimální bodová hranice pro projekty ve všech 
oblastech podpory je 50. Projekt, jehož hodnocení 
nedosáhne minimální bodové hranice, nebude pod-
pořen z programu OPPK.

2. Obodování projektů

3.  Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola 

způsobilosti výdajů (max. 6 týdnů)

Konečné rozhodnutí o schválení projektů je v kom-
petenci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Před Zastupi-
telstvem se projekty zabývá také Rada hl. m. Prahy 
a Výbor evropských fondů Zastupitelstva.

4. Politické orgány hl. m. Prahy

Jednání výboru Evropských fondů Zastupitelstva 

hl. m. Prahy (max. 2 týdny)

Jednání Rady hl. m. Prahy (max. 2 týdny)

Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy (max. 2 týdny)

5.  Příprava a uzavření smlouvy o financování 

(max. 5 týdnů)

Vyhlášení výsledků

Příprava a uzavření smlouvy o financování

kumulativně 
8 týdnů

kumulativně 
14 týdnů

kumulativně 
20 týdnů

kumulativně 
25 týdnů
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTŮ

Aby měl projekt šanci na získání podpory, je třeba dodržet několik základ-

ních pravidel:

     Projekt musí být zaměřený na region hlavního města Prahy (tj. fyzická realiza-

ce projektu pouze na území hlavního města Prahy)

     Cíle a aktivity projektu musí být v souladu s podporovanými aktivitami vyme-

zenými ve výzvě k předkládání projektových žádostí

     Předkladatel žádosti musí patřit mezi oprávněné žadatele dle výzvy

     Pokud je to ve výzvě stanoveno, musí žadatel zajistit spolufi nancování projektu

     K žádosti je nutno přiložit nezbytná povolení či stanoviska, např. uzemní 

rozhodnutí, stavební povolení, stanovisko o posuzování vlivu projektu na ži-

votní prostředí aj.

Další předpoklady, které zvýší šance projektu na úspěch:

     Je důležité důkladně promyslet a doložit potřebnost projektu

     Vyplatí se začít s přípravou projektové žádosti s dostatečným předstihem 

a promyslet dobře všechny etapy realizace projektu

     Sestavit kvalitní projektový tým pro přípravu žádosti

Z OPPK nelze fi nancovat již ukončené projekty. Počáteční datum způsobilosti 

výdajů je vždy stanoveno v konkrétní výzvě pro předkládání projektů.
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JAK PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTŮ

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Podpora bude příjemci poskytována na základě žádosti o platby po ukončení 

etapy projektu nebo po ukončení celého projektu5. Žádost o platbu musí být 

doložena požadovanými doklady (zejména zaplacenými fakturami a výpisy 

z účtu). 

ZPRÁVY O POSTUPU REALIZACE

O průběhu realizace je nutné poskytovatele podpory (tj. hlavní město Prahu) 

pravidelně informovat formou tzv. monitorovacích zpráv/hlášení, jejichž obsa-

hem jsou informace o postupu realizace projektu a následně jeho udržitelnosti.

 

VÝBĚR DODAVATELŮ

Při nákupu zboží či služeb od externích dodavatelů pro potřeby projektu musí 

příjemce postupovat podle pravidel OPPK. Podle předpokládané hodnoty za-

kázky to znamená oslovovat určitý počet potenciálních dodavatelů, transpa-

rentně hodnotit jejich nabídky apod.

PRŮBĚŽNÉ KONTROLY

Od okamžiku předložení projektové žádosti může být u žadatele provedena 

kontrola. Povinností žadatele je tuto kontrolu umožnit.

RIZIKO VRACENÍ PENĚZ

Příjemce je povinen dodržovat všechna ustanovení smlouvy o financování, v pří-

padě jejího závažného porušení může být realizace projektu ze strany hlavního 

města Prahy ukončena, příjemce je v takovém případě povinen podporu (pří-

padně její část) vrátit.

5  Výjimku tvoří tito příjemci: Magistrát hl. m. Prahy, městské části a příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
a městských částí, kteří získávají finanční prostředky na realizaci projektů formou „záloh“.
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PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Název projektu TRAMVAJOVÁ TRAŤ RADLICKÁ

Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Žadatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Výše podpory 448 107 870 Kč

Popis projektu  Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obsluž-

nosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu

a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím pro-

dloužení tramvajové tratě a modernizace navazujícího úse-

ku. Je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice. Pro-

jekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými 

skupinami (zejm. obyvateli a ekonomickými subjekty sídlí-

cími v Radlicích). Projekt tvoří 2 samostatné stavby, které 

spolu souvisí územně, dopravně a provozně – prodloužení 

tramvajové trati do Radlic včetně smyčky a rekonstrukce 

stávající tramvajové trati Radlická. Délka nové tramvajové 

trati je 740 m a délka rekonstruované trati je 450 m.

Realizace 15. 8. 2007–30. 11. 2008
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Název projektu CYKLISTICKÁ STEZKA MALÁ CHUCHLE – LAHOVICE

Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Žadatel Hlavní město Praha

Výše podpory 6 553 653 Kč

Popis  V rámci projektu byla vybudována cyklistická stezka mezi 

Malou Chuchlí a Lahovicemi v délce 1,4 km a cyklistická 

doprava tak byla odkloněna ze Strakonické a Starolázeňské 

ulice. Cílem projektu bylo odstranit nebezpečný úsek pá-

teřní pražské cyklistické trasy A1 a umožnit tak bezpečné 

alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy. Realizace 

projektu bude mít pozitivní dopady nejen pro obyvatele 

městských částí Praha-Zbraslav a Praha-Velká Chuchle, 

kde je projekt lokalizován, ale také pro obyvatele blízkých 

městských částí a obcí, kde existuje poptávka po pravidel-

né cyklistické dopravě.

Realizace 2. 5. 2008–30. 9. 2008
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PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Název  REVITALIZACE ÚZEMÍ ZBYTKU PŮVODNÍHO MLÝNSKÉ-

HO NÁHONU, TZV. STROUHA, V ZOO PRAHA NA PŘIRO-

ZENÉ STANOVIŠTĚ VÝSKYTU MÍSTNÍ FAUNY A FLORY

Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

Žadatel Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výše podpory 3 730 894 Kč

Popis  V rámci projektu došlo k revitalizaci 12 tis. m2 vodní plochy 

a zeleně bývalého mlýnského náhonu v areálu Zoologické za-

hrady v Praze. Cílem bylo navrátit tuto lokalitu, poškozenou 

při povodních v roce 2002, do jejího původního, přirozeného 

stavu včetně místně příslušné fl ory a fauny se zvláštním zře-

telem na ohrožené druhy. Cíle projektu bylo dosaženo pro-

střednictvím těchto opatření: úpravou břehů a dna, probírka-

mi porostů, výsadbou vhodných druhů rostlin, vybudováním 

útočišť pro vybrané druhy organismů, založením pobřežní 

a vodní vegetace.

Realizace 1. 11. 2008–30. 6. 2009
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Název  SLUNEČNÍ ŠKOLA ZŠ K MILÍČOVU  

Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

Žadatel Městská část Praha 11 

Výše podpory 41 707 325, 21 Kč

Popis  Předkládaný projekt řeší zateplení objektu základní školy

a následnou instalaci fotovoltaického systému na střechu 

objektu. Rekonstrukcí dojde k výraznému snížení energetic-

ké náročnosti objektu A2 a jeho podílu na spotřebě tepelné 

energie školního areálu ZŠ K Milíčovu. Stupeň energetické 

náročnosti areálu se sníží na 68 %, tzn. že se objekt posu-

ne z předchozího, velmi nevyhovujícího stupně F, dle ČSN 

730540-2/2002, na stupeň B, který splňuje všechny současné 

legislativní a normové požadavky. Cílovými skupinami pro-

jektu jsou kromě samotného žadatele žáci a jejich rodiče.

Realizace 1. 5. 2008-28. 2. 2009
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KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů EU 

Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Všechny informace jsou k dispozici na stránkách www.oppk.cz. Jedná se zejmé-

na o Projektovou příručku OPPK a informace k aktuálním výzvám k předkládání 

projektových žádostí.

Kontakty na pracovníky hlavního města Prahy odpovědné za OPPK lze také zís-

kat na www.oppk.cz v sekci Kontakty.
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Pokud je Váš projekt zaměřen do oblastí dalšího profesního vzdělávání, podpory 

lidí znevýhodněných na trhu práce či modernizace vzdělávání na školách, pak vám 

může být užitečný Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA), který je fi nan-

cován z Evropského sociálního fondu. 

Hlavním cílem OPPA je zvýšení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení 

přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj pro-

ti sociálnímu vyloučení. Projekt musí mít přímou vazbu na území hl. m. Prahy, tzn., 

že účastníci projektů podpořených z OPPA musí být z Prahy nebo musí pracovat pro 

pražské zaměstnavatele, případně musí být studenty pražských škol. 

OPPA má celkem tři samostatné věcně zaměřené oblasti, v rámci kterých mohou 

projekty získat podporu:

1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Podpora je poskytována zejména na rozvoj odborných znalostí a kompetencí 

pracovníků na trhu práce a rozvoj a realizaci systémů celoživotního vzdělávání 

v  podnicích i v neziskových organizacích.

2. Podpora vstupu na trh práce 

Cílem je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení 

jejich účasti na trhu práce.

3. Modernizace počátečního vzdělávání 

Podpora je určena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků a studentů.

Více informací je k dispozici na stránkách www.oppa.cz.
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