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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 má další příležitost využít Evropský sociální fond. Je to prav-

děpodobně poslední možnost využít finanční prostředky z EU v Praze. V roce 

2013 končí stávající programové období a pro hlavní město to nejspíše bude 

znamenat konec možnosti čerpat podporu z evropských fondů. Hrubý domácí 

produkt na obyvatele je v Praze vysoko nad průměrem EU, proto na finanční 

pomoc pravděpodobně nebude mít nadále nárok.

V období 2007-2013 lze v Praze čerpat prostředky z Evropského sociálního fon-

du prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita. Tento program 

věcně navazuje na Jednotný programový dokument pro Cíl 3, díky kterému 

byly v hlavním městě úspěšně ukončeny stovky projektů financované z Evrop-

ského sociálního fondu.

Oproti minulému období 2004-2006 přísluší nyní řízení celého programu hlav-

nímu městu Praze. Naším cílem je Vám v maximální možné míře usnadnit proces 

získávání finanční pomoci. S úspěšným čerpáním prostředků také souvisí dobrá 

informovanost potenciálních žadatelů. Proto jsme pro Vás připravili tuto brožu-

ru, která Vám přináší 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 – Adaptabilita (OPPA).1 Pokud patříte mezi potenciální 

žadatele o podporu, brožura Vám pomůže ve fázi, kdy teprve zvažujete, zda je OPPA 

pro Váš projektový záměr vhodným dotačním zdrojem. Pro samotné vypracová-

ní projektu Vám ovšem neposlouží, k tomu je určena Projektová příručka OPPA.2

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

nosti, studentům nebo novinářům, kteří mají zájem či z nejrůznějších důvodů se 

potřebují rychle v programu Praha – Adaptabilita zorientovat. 

CO SE V BROŽUŘE DOZVÍTE

1   OPPA podporuje projekty, které pomohou řešit potřeby regionu hlavního města Prahy v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Na pražské projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, 
podnikání a inovací je zaměřený Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

2   Projektová příručka OPPA je k dispozici na www.oppa.cz.
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Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřený na další profesní vzdělá-

vání, podporu lidí znevýhodněných na trhu práce a na modernizaci vzdělávání 

na školách.

OPPA je jedním ze tří programů v ČR, které v období let 2007–2013 využívají 

prostředky Evropského sociálního fondu.

Program Praha – Adaptabilita je platný pouze pro území hlavního města Prahy.3

To znamená, že účastníci projektů podpořených z OPPA musejí být z Prahy nebo 

pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských 

škol. Realizátoři projektů ovšem mohou být z jakéhokoliv regionu ČR.4

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

ty získat podporu. Tyto oblasti jsou nazývány „prioritní osy“.5

CHARAKTERISTIKA OPPA

Struktura OPPA

OPPA

Prioritní osa 1
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Prioritní osa 2
Podpora vstupu na trh práce

Prioritní osa 3
Modernizace počátečního vzdělávání

Prioritní osa 4
Technická pomoc 6

3   Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, 
Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU pro zbytek ČR a naopak jiné kraje než hlavní 
město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

4   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.
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Podrobnosti o jednotlivých prioritních osách jsou v následujících kapitolách 

této publikace.

Prostředky OPPA 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 aktivity je aktuálně možné podporu získat, na jaké cílové skupiny může být 

projekt zaměřený a také jaké subjekty jsou oprávněné projektovou žádost před-

ložit. Zaměření výzev může být užší, než je uvedeno v této brožuře v rámci popi-

su jednotlivých prioritních os v následujících kapitolách. Rozsah podporovaných

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

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

V rámci konkrétní výzvy je vždy stanovena maximální a minimální velikost roz-

počtu projektu. Minimální rozpočet projektu je vždy 1 milion Kč, maximální ne-

překročí 15 milionů Kč.

Maximální doba realizace projektu v rámci OPPA je 30 měsíců.

Hlavní město Praha plánuje vyhlásit pro OPPA do roku 2013 celkem čtyři výzvy, 

přičemž výzvy by měly být otevřeny vždy pro všechny tři věcné prioritní osy najed-

nou. Aktuální harmonogram výzev je k dispozici na www.oppa.cz v sekci Výzvy.

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

Nelze tedy předložit projekt, který by měl za cíl řešení problémů spada-

jících pod dvě a více prioritních os. 

5   OPPA není dále rozdělen (jako tomu je u jiných operačních programů v ČR) na oblasti podpory.
6   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.
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1. PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
Podpora je poskytována zejména na rozvoj odborných znalostí a kompetencí 

pracovníků na trhu práce a rozvoj systémů celoživotního vzdělávání. 

JAKÉ PROJEKTY LZE PODPOŘIT:

Podpora je poskytována na tyto aktivity:

   ROZVOJ A REALIZACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, do kterého patří:

 –  realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informač-

  ních a komunikačních technologií, komunikačních a řídicích dovedností, 

  udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností;

 – podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; 

 – příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání včetně školení 

  a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání;

 – zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou odborných stáží a přenosem 

  zkušeností;

 – rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve fi rmách a oborech.

CHARAKTERISTIKA OPPA



PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA – ADAPTABILITA 6

   ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI, kterým se rozumí:

 –  podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (např. při 

   zakládání center výzkumu a vývoje, pro rozvoj spin-off  fi rem apod.);

 –  podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu 

   a vývoje;

 –  podpora transferu know-how a stáží.

  PODPORA A PORADENST VÍ ROZVÍJEJÍCÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, 

 kterou se rozumí:

 –  vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem;

 –  podpora začínajícím malým a středním podnikům, včetně osob samostatně 

   výdělečně činných.

KOMU MAJÍ PROSTŘEDKY POMÁHAT:

Cílovými skupinami projektů mohou být:

–  zaměstnanci

–  zájemci o podnikání

–  zaměstnavatelé

–  osoby samostatně výdělečně činné

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT:

–  podnikatelské subjekty

–  veřejné instituce 

–  nestátní neziskové organizace

–  profesní a zájmová sdružení

–  školy
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CHARAKTERISTIKA OPPA

2. PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE
Cílem je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich 

účasti na trhu práce.

JAKÉ PROJEKTY LZE PODPOŘIT:

Podpora je poskytována na tyto aktivity:

   ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB, kterým se rozumí:

 –  integrační aktivity s cílem zlepšit postavení znevýhodněných na trhu práce, 

   návrat na trh práce, udržení se na trhu práce, včetně poskytování souvisejí-

   cích sociálních služeb;

 –  podpora znevýhodněným osobám při hledání a udržení si práce;

 –  podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální 

   ekonomiky;

 –  rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života.

  ROZVOJ ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH 

 OSOB, do kterého patří:

 –  podpora dalšího vzdělávání pracovníků organizací sociálních služeb;

 –  rozvoj a inovace metod práce s klienty v rámci pracovní integrace;

 –  další vzdělávání v organizacích související s transformací sociálních služeb, 

   včetně vzdělávání zvyšujícího kvalitu sociálních služeb a sdílení dobré praxe.

  PODPORA SOULADU PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA některou

 z následujících forem: 

 –  podpora a rozvoj služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život 

   jejich rodičů;

 –  podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující 

   návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti);

 –  specifi cká opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce;
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  –  rozvoj pružnějších forem organizace práce, které umožní vstup či návrat na 

   trh práce osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny;

 –  podpora adaptace náplně práce a rozšíření možného zapojení zaměstnanců 

   v předdůchodovém věku.

  ROZVOJ KAPACIT MALÝCH ORGANIZACÍ:

 –  podpora rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících 

   v oblasti sociálního začleňování.

KOMU MAJÍ PROSTŘEDKY POMÁHAT:

Cílovými skupinami projektů mohou být:

 –   znevýhodněné osoby

 –   pracovníci organizací sociálních služeb

 –   zaměstnavatelé

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT:

 –  nestátní neziskové organizace

 –  veřejné instituce 

 – podnikatelské subjekty
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3. MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora je určena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků a studentů.

JAKÉ PROJEKTY LZE PODPOŘIT:

Podpora je poskytována na tyto aktivity:

 ZKVALITŇOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH 

 ŠKOLÁCH, kterým se rozumí: 

 –  rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vazbě na poža-

  davky trhu práce a s ohledem na flexibilitu a adaptabilitu jejich absolventů 

  na trhu práce (např. rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí, 

  rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia);

 –  prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončo-

  vání studia);

 –  podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního 

  poradenství;

 –  rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi 

  z oblasti výzkumu a vývoje;

 –  podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách rozvíjející klíčové 

  a přenositelné kompetence;

 –  programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro 

  mladou generaci.

 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ,

 jímž je myšleno: 

 –  podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod 

  a forem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty 

  se speciálními vzdělávacími potřebami a práce se žáky a studenty mimořádně 

  nadanými, prevence sociálně patologických jevů apod.;

 –  rozvíjení znalosti cizích jazyků a počítačové gramotnosti;

 –  zvyšování kvalifikace pedagogických a akademických pracovníků.

CHARAKTERISTIKA OPPA
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   ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, 

 do kterého patří:

 –  rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů ve vazbě 

   na plnění cílů Boloňské deklarace;

 –  podpora distančních a kombinovaných forem studia;

 –  podpora mezinárodní spolupráce;

 –  rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje;

 –  rozvoj kariérního poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce 

   pro studenty.

    PODPORA ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, 

kterou se rozumí:

 –  podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně zne-

   výhodněných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně postižených) do 

   vzdělávacích programů škol běžného typu;

 –  podpora motivačních programů jako prevence předčasného opouštění 

   vzdělávacího systému;

  –  podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů.

KOMU MAJÍ PROSTŘEDKY POMÁHAT:

Cílovými skupinami projektů mohou být:

  –  žáci

  –  studenti

  –  pedagogičtí pracovníci

  –  akademičtí pracovníci

  –  osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém

KDO MŮŽE O PODPORU ŽÁDAT:

  –  školy

  –  veřejné instituce 

  –  nestátní neziskové organizace
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Celkový rozpočet OPPA je 127,5 mil. EUR, tj. při kurzu 26,02 Kč/EUR více než 

3,3 mld. Kč. Evropský sociální fond 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

29 %

29 %

3 %

Rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy

Podpora rozvoje 
znalosti ekonomiky 
(1 267,9 mil. Kč)

Podpora vstupu 
na trh práce 
(967,6 mil. Kč)

Modernizace 
počátečního vzdělávání 
(967,6 mil. Kč)

Technická pomoc 
(114,6 mil. Kč)

39 %
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KDY JE NUTNÉ PROJEKT SPOLUFINANCOVAT

Podpora z OPPA není vždy poskytována na 100 % nákladů. Spolufinancování 

z vlastních zdrojů příjemce je nutné, když je podpora poskytována v režimu ně-

které z tzv. blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.7

U některých projektů je nad rámec pravidel veřejné podpory hlavním městem 

Prahou vyžadováno spolufinancování ze zdrojů příjemce, aby bylo zřejmé, že 

daná organizace má o realizaci projektu skutečně zájem. Přesné procento to-

hoto spolufinancování je vždy stanoveno ve výzvě k předkládání projektových 

žádostí. Liší se pro různě velké podniky a také se zohledňuje typ organizace.8

7   Procento spolufinancování nutného podle pravidel veřejné podpory se mění podle obsahu projektu 
a také podle velikosti podniku, který podporu čerpá. Podrobnosti jsou uvedeny v Projektové příručce 
OPPA, jež je k dispozici na www.oppa.cz. 

8   Ve 2. výzvě bylo nad rámec pravidel veřejné podpory spolufinancování vyžadováno jen v rámci Pri-
oritní osy 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (a to ve výši 20 % pro střední podniky a 10 % 
pro malé podniky).
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OD PRVNÍ MYŠLENKY K ZÍSKÁNÍ PODPORY

Postup od první myšlenky k získání podpory z OPPA 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 OPPA)

  

   Specifikovat postup realizace (jak toho chci dosáhnout)

   Specifikovat potřebné zdroje (kolik lidí bude třeba zapojit, co bude třeba 

nakoupit, 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 OPPA

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 grantové smlouvy

Častou chybou je nedostatečné zdůvodnění, proč by projekt měl být reali-

zován s podporou z veřejných prostředků.
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PROCES SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

1  FORMÁLNÍ POSOUZENÍ (max. 4 týdny)
 Ověřuje se, zda je projekt v souladu s výzvou
 (tj. např. zda je podpora žádána na aktivity, kte-
 ré ve výzvě, byly uvedené jako podporované 
 apod.) a také. Zda žádost splňuje všechny formál-
 ní náležitosti.

2  EXPERTNÍ POSOUZENÍ (max. 6 týdnů)
 Experti na věcnou oblast, které se žádost týká, 
 posuzují kvalitu projektového záměru. Každý 
 projekt hodnotí minimálně dva hodnotitelé.

3  VÝBĚROVÁ KOMISE (max. 4 týdny)
 Komise projednává projekty, které v expertním 
 posouzení získaly dostatečný počet bodů. Vý-
 sledkem její práce je seznam projektů doporuče- 
 ných k financování.

4  POLITICKÉ ORGÁNY HL. M. PRAHY (max. 6 týdnů)
 Konečné rozhodnutí o schválení projektů je
 v kompetenci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Před 
 Zastupitelstvem se projekty zabývá také Rada
 hl. m. Prahy a Výbor evropských fondů Zastupitelstva.

5   PŘÍPRAVA A UZAVŘENÍ GRANTOVÉ SMLOUVY 
 (max. 4 týdny)

kumulativně 
4 týdny

kumulativně 
10 týdnů

kumulativně 
14 týdnů

kumulativně 
20 týdnů

kumulativně 
24 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; tzn. lidé, kterým 

projekt pomůže, musí být spojeni s Prahou (musí v Praze pracovat, chodit do 

školy apod.).

 Realizace projektu nesmí být plánována na déle než 30 měsíců.9

 Rozpočet projektu musí být minimálně 1 milion korun.

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

nými 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.

Další předpoklady, které zvýší šance projektu na úspěch:

  Je důležité důkladně promyslet a doložit potřebnost projektu a také zájem 

cílové skupiny o plánované projektové aktivity.

  Vyplatí se začít s přípravou projektové žádosti s dostatečným předstihem 

 a promyslet dobře všechny etapy realizace projektu.

9   Zahájení realizace projektu je možné až po předložení projektové žádosti.
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JAK PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTŮ

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Podpora je poskytována formou zálohových plateb, první záloha je vyplácena 

po podpisu grantové smlouvy, další jsou navázané na zprávy o postupu reali-

zace projektu.

ZPRÁVY O POSTUPU REALIZACE

Příjemce musí o tom, jak projekt probíhá, hlavní město Prahu informovat. První 

stručnou informaci představuje Zpráva o zahájení realizace projektu, která shr-

nuje první dva měsíce realizace a není věnována výdajům. Monitorovací zprávy 

musí příjemce předkládat za každých šest měsíců realizace a kromě popisu toho, 

jak podpořené aktivity probíhají, je třeba ve zprávě doložit i uskutečněné výdaje. 

Součástí zprávy je také žádost o další zálohovou platbu.

VÝBĚR DODAVATELŮ

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

příjemce postupovat podle pravidel OPPA. Podle předpokládané hodnoty zakáz-

ky to znamená oslovovat určitý počet potenciálních dodavatelů, transparentně 

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 musí dodržovat všechna ustanovení grantové smlouvy. Pokud by pravi-

dla porušil, může se stát, že na výdaje projektu nebude prostředky OPPA možné 

použít. 



PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA – ADAPTABILITA17

PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Název projektu VZDĚLÁVÁNÍ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI 
 PŘENOSU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

Realizátor projektu Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.
Popis projektu  Projekt je zaměřen na vzdělávaní pracovníků Ústavu experi-

mentální medicíny Akademie věd ČR, který je v současnosti 
jednou z předních institucí v biomedicínském výzkumu. Pro-
jekt má za cíl vytvořit pro vědecké pracovníky Ústavu kom-
plexní strukturovaný vzdělávací program zaměřený na pod-
poru uplatnění výsledků základního výzkumu v biomedicíně. 
(Příklady kurzů: Preklinické hodnocení výsledků základního 
výzkumu, Klinické zkoušení moderních biomedicínských 
technologií a Kontrola kvality a jištění jakosti v biomedicíně.

Prioritní osa OPPA  1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Podpora z OPPA  3 740 340,40 Kč (z toho z ESF: 3 337 381,35 Kč)

Realizace projektu  1/2009 – 12/2010
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Název projektu STABILIZACE ODBORNÉHO TÝMU NEONATOLOGICKÉHO 
 ODDĚLENÍ VFN V PRAZE POMOCÍ ZVÝŠENÉ KVALITY 
 DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Realizátor projektu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Popis projektu  Cílem projektu je vytvořit komplexní systém vzdělávání 

sester a lékařů neonatologického oddělení Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, a to ve třech rovinách: Jed-
nak formou seminářů a kurzů o nejnovějších poznatcích 
a trendech v oboru, jednak praktickým výcvikem na 
modelu a při denní praxi u lůžka pacienta. Plánovaným 
výstupem je i příprava e-learningových materiálů pro 
výuku (filmy a on-line výukové programy). Projekt je 
naplánován tak, aby pozornost byla věnována zaško-
lování sester a mladých lékařů a aby se také soustavně 
zvyšovala úroveň všech lékařů pracujících na oddělení. 

Prioritní osa OPPA  1– Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Podpora z OPPA  4 126 167,36 Kč (z toho z ESF: 3 507 424,25 Kč)

Realizace projektu  01/2009 – 06/2011
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PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Název projektu  TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA JAKO SOCIÁLNÍ FIRMA PRO 

  PŘÍPRAVU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA ZA-

  MĚSTNÁNÍ

Realizátor projektu Kaldi Café, spol. s r. o.

Popis projektu   Díky projektu vzniklo místo pro zaměstnávání lidí

s mentálním postižením. Tréninková kavárna funguje 

jako sociální firma, tj. jako organizace dlouhodobě 

udržitelná na běžném trhu s maximální mírou nezá-

vislosti na dotačních zdrojích. Projekt vychází z faktu, 

že pracovních míst pro lidi s mentálním postižením je 

stále velmi málo a že pracovně tréninkový program 

je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob pracovní 

integrace. Důležitou složkou projektu je rovněž po-

pularizace zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

v médiích.

Prioritní osa OPPA 1 – Podpora vstupu na trh práce

Podpora z OPPA  9 440 930,00 Kč (z toho z ESF: 8 024 790,50 Kč)

Realizace projektu 12/2008 – 05/2011
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Název projektu SROVNAT STARTOVNÍ ČÁRU: PODPORA DĚTÍ SE 

 ZDRAVOTNÍM OSLABENÍM A POSTIŽENÍM NA NEMOC-

 NIČNÍCH ŠKOLÁCH PŘI PRAŽSKÝCH NEMOCNICÍCH

Realizátor projektu ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Motol

  ZŠ a MŠ při Všeobecné fak. nemocnici, Speciální ško-

ly při Fakultní Thomayerově nemocnici, SŠ, ZŠ a MŠ

Praha 10, Chotouňská 476

Popis projektu  Pro děti hospitalizované v nemocnicích projekt zavedl roz-

šíření výuky cizích jazyků o hodiny konverzace s rodilým 

mluvčím. Podařilo se také rozšířit používání informačních

a komunikačních technologií. Žáci škol při nemocnicích 

nově aktivně pracují s e-learningem, díky kterému se daří 

výuku dobře individualizovat. Projekt dále počítá s podpo-

rou dětí v domácím léčení a dlouhodobě nemocných dětí 

prostřednictvím využívání zmíněných technologií.

Prioritní osa OPPA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání

Podpora z OPPA 5 536 737,07 Kč (z toho z ESF: 4 706 226,51 Kč)

Realizace projektu 12/2008 – 11/2010

Partneři
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KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ

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

Oddělení Evropského sociálního fondu 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

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

na o Projektovou příručku OPPA, informace k aktuálním výzvám k předkládání 

projektových žádostí a také popisy dosud podpořených projektů.

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

kat na www.oppa.cz v sekci Kontakty.
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Pokud je Váš projekt zaměřen do oblastí dopravy, životního prostředí, podnikání 

či inovací v hlavním městě Praze, pak Vám může být užitečný Operační program 

Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který je fi nancován z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Cílem OPPK je zlepšení dostupnosti dopravních služeb a informačních a komuni-

kačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podpora inovací 

v Praze. Projekty v rámci OPPK lze realizovat pouze na území hlavního města Prahy. 

OPPK má celkem tři samostatné věcně zaměřené části, v rámci kterých mohou pro-

jekty získat podporu: 

1.  Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Lze podpořit projekty z oblasti rozvoje sítě tramvajových tratí, zlepšování pře-

stupních vazeb v systému veřejné dopravy, budování kapacitních přípojek inter-

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

2.  Životní prostředí

Podporu mohou získat projekty zaměřené na odstranění starých ekologických 

zátěží, na revitalizaci nevyužívaných území pro parkové úpravy, realizaci energe-

tických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie apod.

3.  Inovace a podnikání

Šanci mají projekty, které přinesou rozvoj inovační infrastruktury a inovačních 

schopností existujících podniků, a projekty v oblasti rozvoje malých a středních 

podniků.

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