
 

 

 

 

Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části 
Praha 20 dne 13. 6. 2016  

 
  
Věc: Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice" 
 
Hlavní město Praha, odbor evropských fondů, vyhlásilo 17. a 18. výzvu k předkládání 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OPPPR). 
 

 

 
 
Výzvy byly vyhlášeny pro prioritní osu 3 OPPPR - Podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě. 
 
17. výzva - specifický cíl 3.1 "Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní 
služby a prevenci". Je určena na tzv. "tvrdé" (investiční) projekty (spolufinancování z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj). 
18. výzva - specifický cíl 3.3 "Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a 
prevenci". Je určena na tzv. "měkké" (neinvestiční) projekty - spolufinancování z 
Evropského sociálního fondu. 
 
Mezi podporované aktivity patří sociálně kulturní aktivity, výchovně vzdělávací aktivity, 
environmentální aktivity, volnočasové aktivity, komunitní sociální práce, nízkoprahové 
služby pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, prevence 
ztráty bydlení např. formou protidluhového poradenství, osvětové, preventivní a 
informační aktivity na podporu zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených 
nebo sociálním vyloučením ohrožených, aktivity zvyšující povědomí o problémech života 
skupin osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, jejich 
potřebách i problematice soužití v rámci města. 
 
Žádosti o dotace u obou výzev se podávají do 23.6.2016.  
 
Předkládáme návrh na podání žádosti o dotaci na projekt "Vznik kulturně komunitního 
centra Horní Počernice" z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 



Kulturně komunitní centrum vznikne v 1. nadzemním podlaží budovy knihovny 
Náchodská 754. Prostor kulturně komunitního centra bude využíván pro činnost 
místních spolků. 
Rekonstrukce budovy Náchodská 754 probíhá od 3.8.2015 a dle uzavřené smlouvy o 
dílo bude dokončena do 3.7.2016. 
 
V případě žádosti o ze 17. výzvy na investiční projekt je povinnou přílohou žádosti o 
dotaci souhlas ZMČ s podáním žádosti a schválení spolufinancování projektu 
(spolufinancování 20 % podílu způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů). 
Zastupitelstvo MČ již schválením rozpočtu MČ na rok 2016 schválilo přidělení finančních 
prostředků ve výši 12 500 000 Kč na rekonstrukci budovy Náchodská 754 a prostředků 
ve výši 2 000 000 Kč na vybavení budovy. 
Předmětem projektu, na který bude podána žádost o dotaci, bude pouze 1. nadzemní 
podlaží. Proto do způsobilých výdajů projektu pro dotaci budou zahrnuty pouze náklady 
na rekonstrukci a vybavení 1. nadzemního podlaží. Předpokládané způsobilé výdaje 
projektu tedy budou 3 mil. Kč 
 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  
RMČ usnesením č. RMC/58/7/0114/16 souhlasila s podáním žádosti o dotace 

 
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 11/2.1/16 dne 29. 2. 2016 schválilo rozpočet MČ Praha 
20 na rok 2016, ve kterém jsou zahrnuty prostředky na rekonstrukci a vybavení budovy 
Náchodská 754. 
 
- k projednání v zastupitelstvu MČ v termínu: 13. 06. 2016 
 
 
 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 20, konané dne 13. 6. 2016 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 
 
 souhlasí 
            s předložením žádosti o podporu na projekt "Vznik kulturně komunitního centra 
Horní Počernice" s celkovým rozpočtem 13 000 000 Kč v rámci vyhlášené výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR   
 
 schvaluje 
-  poskytnutí 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části 
Praha 20, tj. 600 000 Kč 
- financování nezpůsobilých výdajů projektu 
  
            ukládá 



 starostce Městské části Praha 20 podat žádost o podporu v rámci vyhlášené 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR 
 
Termín: 23. 6. 2016 
 
Předkládá: Hana Moravcová, starostka 
Zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI 
 


