
  
 
 
 
 

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ 
VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 28. 1. 2016 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:         Ing. Josef Zobal, Marek Ždánský, Jan Mathy 
 
Tajemník:  Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:       Mgr. Štěpán Hošna, Milan Vávra, Ivana Todlová,  
 
Host:               p. Evžen Mošovský, Bc. Petr Syrový, Bc. Martin Šmíd 
 
 
 
 
Program:  

 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Aktuální výzvy pro předkládání projektových žádostí (OP VVV, SFŽP, OPZ) 
 

3) Zpráva o činnosti výboru a přehled projektů 
 

4) Různé 

 

 

Předseda výboru Ing. M. Drábek přivítal přítomné členy a představil program jednání. Nikdo 
neměl námitky. 
 

 

 
 



1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

K zápisu z minulého jednání nikdo neměl námitky či připomínky. 

4-0-0 

 
2) Aktuální výzvy pro předkládání projektových žádostí (OP VVV, SFŽP, OPZ) 

 
 
Operační program Výzkum, věda , vzdělávání (OP VVV) 
Výzva č. 10 – Budování kapacit pro rozvoj škol I je zaměřena na vzájemné učení škol a 
pedagogů a individuální podporu pedagogů ZŠ, SŠ i MŠ. 
 
Výzva č. 11 - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci odborových didaktik průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů podporuje ZŠ s vysokými školami. 
 
Výzva č. 12 – s názvem Gramotnosti podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
 
Výzva na podporu přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání (MAP) – výzvy chceme využít; na 18.2. je svoláno jednání s řediteli škol a 
počátkem května je plánováno předložení projektové žádosti o dotaci. MAPy budou do 
budoucna nezbytnou podmínkou pro získávání dalších dotací z některých operačních 
programů. 
Povinná spoluúčast je 20% z celkových výdajů projektu a Výbor pro evropské fondy žádá 
předsedu výboru pro MA 21 o informaci, jak bude tato spoluúčast zajištěna. 
 
 
Operační program Zaměstnanost 
Výzva č. 127 OPZ – tzv. mikrojesle, zde se jedná o péči o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky 
v zařízeních s kapacitou do 4 dětí. Tuto dotační možnost projednával Výbor pro výchovu a 
vzdělávání, a takový projekt nepodpořil.  
 
 
Výzva č. 34 OPZ zaměřená mj. na vzdělávání úředníků podporuje projekty zavádějící nové 
nástroje strategického řízení městské části, zpracování strategických dokumentů a studií 
proveditelnosti a dále realizaci specifických vzdělávacích programů pro zaměstnance. 
Tato výzva se týká samotné radnice, posunu v kvalitě veřejné správy a navrhováno je 
zavedení systému kvality - model Excelence. 
 
Městská část má již neaktuální strategii rozvoje, proto je nutné vytvořit nové koncepční 
materiály, které jsou důležité k získávání dalších dotací. Spoluúčast městské části u 
takového projektu činí 5%. 
 
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP)  
Národní programy SFŽP – 11. výzva – projekty musí být realizovány prostřednictvím místní 
Agendy 21. 
 
Je připravována projektová žádost, která se věnuje aktivitám v rámci Agendy 21 v budoucích 
letech. Je zaměřena na informační a vzdělávací akce, na komunitní kampaně, na prezentaci 
a osvětu místní Agendy 21 občanům. 



Jedná se o podpůrnou výzvu vzhledem k  udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí a 
zapojování občanů do rozhodování v dané lokalitě. 
Bc. Martin Šmíd požádal o případné návrhy na akce týkající se životního prostředí 
udržitelnosti životního prostředí, či zapojení veřejnosti. 
 
Ministerstvo vnitra ČR – integrace cizinců 
Odbor sociální péče a zdravotnictví připravuje žádost o podporu již 7. pokračování 
úspěšného projektu zaměřeného na integraci cizinců s názvem Společná adresa – Praha 13. 
V současné době je vypsán nový dotační titul, kdy termín odevzdání je 12. 2. 2016. Nyní se 
tedy připravuje projekt na rok 2016 a do RMČ konané 8. 2. 2016 je předkládán ke schválení 
projektový záměr včetně rozpočtového rámce, který činní cca 1,5 mil Kč. Spolufinancování je 
ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů. 
 
 
Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) 
Výzva MPSV na zajištění obědů pro všechny děti MŠ a ZŠ ve vážné sociální nouzi. 
Odbor školství pověřil ředitele a ředitelky, aby vypracovali průzkum, kterých dětí se tato 
problematika týká a uvedli jejich počet. Předběžně se zapojí deset škol. 
RMČ projednávala souhlas zřizovatele se zapojením škol do tohoto projektu jako partnera 
s finančním příspěvkem. 
Pan Mošovský zároveň informoval přítomné o dopisu z MHMP, který sděluje městským 
částem, že vzhledem k nevyjasněným záležitostem s MPSV od podpory tohoto 
pravděpodobně ustoupí. OŠ bude výbor informovat o dalším vývoji. 
 
 
 
Usnesení: 
 
 
Výbor pro evropské fondy bere na vědomí informaci o aktuálních výzvách. 

4-0-0 

 
Výbor pro evropské fondy podporuje předložení projektové žádosti ve výzvě č. 34 
v OPZ a apeluje na ostatní výbory a příslušné odbory, aby projednaly informaci o této 
výzvě na svých jednáních a následně své případné náměty předaly odd. e – 
governmentu a fondů EU. 
 

4-0-0 

 

Výbor pro evropské fondy podporuje předložení projektové žádosti na integraci 
cizinců s názvem Společná adresa – Praha 13. Výbor zároveň žádá informaci 
o zajištění financování povinné spoluúčasti. 

4-0-0 

 
 
 

 



3) Zpráva o činnosti výboru a přehled projektů 
 
 
Všichni členové zprávu obdrželi v elektronické podobě a nikdo nemel žádné námitky. 
 
Dále byla členům výboru předložena tabulka s předloženými a realizovanými dotačními 
projekty za rok 2015. 
 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro evropské fondy bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za 2. pololetí roku 
2015 a informaci o realizovaných a předložených projektech v roce 2015. 

4-0-0 

 
 

4) Různé 
 
 

Ing. J. Zobal znovu zmínil, že by bylo vhodné mít informace o všech předložených žádostech 
o dotace z oblasti školství, zejména o projektech, které předkládají školy samotné. 

 
 

Termín březnového jednání se přesunul na 17. 3. 2016 

 

 

 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 28. 1. 2016 


