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Strategie FN JESSICA, o čekávané výsledky

� Cíle FN JESSICA - revitalizace městského prostoru

� Investiční strategie:

� Projekty regenerace památkového fondu

� Projekty budování sociálních služeb

� Projekty revitalizace území

� Možnost financování projektů, které by jinak v rámci OP nebylo 

možné dotovat

� Přínosy pro Prahu – pilotní projekt pro budoucnost, flexibilita 

prostředků, pákový efekt, výběr kvalitních projektů, zapojení externích 

kapacit
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Základní parametry

� Výchozí výše prostředků:14.647.059 EUR 

(ERDF+rozpočet HMP)

� Zvýhodněné dlouhodobé úvěry

� Minimální úroková míra: dle aktuální roční sazby 

PRIBOR, platná až do roku 2015

� Maximální délka splatnosti úvěru: 15 let
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Architektura finan čního nástroje

� Investice do jednoho FRM

� Otevřené výběrové řízení na správce FRM (na základě 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů, § 21 odst. 1 písm. a) a v souladu s 

interními předpisy hl. m. Prahy)

� Limit pro výši prostředků: 500 mil. Kč

� Investiční strategie pro druhý investiční cyklus bude 

určena



WWW.OPPK.CZ 6

Aktivity

� Změna OP

� Investiční strategie (definuje klíčové prvky FN a jeho 

implementace)

� Investiční rada: renomovaní ekonomové a finanční experti 

(Michal Mejstřík, Miroslav Zámečník, Petr Sedláček), 

zástupci HMP (Eva Vorlíčková, Patricie Tiso Ferulíková)

� První verze zadávací dokumentace

� Koncepce poskytování veřejné podpory



WWW.OPPK.CZ 7

Aktivity (2)

� První verze specifického metodického pokynu

� Metodika oceňování současné a budoucí hodnoty 

projektu (koncept „nákladové mezery“ pro omezení výše 

hrubého ekvivalentu podpory)

� Informační semináře s potenciálními uchazeči o roli 

správce a možnými uživateli zvýhodněných úvěrů
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Zhodnocení dosavadní p řípravy

� Příklady dobré praxe (Investiční strategie, Investiční rada, 

kompetentní projektový tým ad.)

� Rychle připraveny a schváleny první verze klíčových 

dokumentů (zejména pak zadávací dokumentace)

� Nastaveny motivační instrumenty pro potencionálního 

správce FRM
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Rizika implementace FN JESSICA

� Notifikace státní podpory - klíčové téma, které rozhodne o 

dalším postupu implementace, rozhodování na straně DG 

COMP

� Zvolená forma VZ je vysoce transparentní, klade ale 

extrémní nároky na zadávací dokumentaci

� Proces je časově a znalostně velice náročný, riziko n+2

� Je připravena „záložní varianta“, tj. opětovná změna 

programu a urychlená výzva
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