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Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

�čerpání podpory z ERDF

�návaznost na JPD 2

�návrh OPPK schválila vláda ČR usnesením č. 1302 ze 
dne 15. 11. 2006

�nyní by měl být OPPK předložen EK k zahájení
oficiálních jednání o konečném schválení ze strany EU 
(oficiální předložení EK probíhá v těchto dnech)



Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

Územní zacílení programu:

JPD 2                            OPPK



Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

�má tři prioritní osy (PO)

�prioritní osy jsou dále rozděleny na oblasti podpory

�PO 1 - Dostupnost a prostředí

�PO 2 - Inovace a podnikání

�PO 3 - Technická pomoc



Operační program Praha – Konkurenceschopnost 
�PO 1 - Dostupnost a prostředí

Cíl programu: zlepšení dostupnosti dopravních a 
telekomunik. služeb a zkvalitnění životního prostředí

�obsahuje 6 oblastí podpory:
1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění důležitých dopravních 
vazeb 
1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb
1.4 Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně
problémových území a ploch 
1.5 Prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik
1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů



Operační program Praha – Konkurenceschopnost 
�PO 2 - Inovace a podnikání

Cíl programu: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy 
rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního 
potenciálu

�obsahuje 2 oblasti podpory:
2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí, 
2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

�PO 3 - Technická pomoc
Je určena a bude využívána k zajišťování odpovědného řízení, správy, 
maximální efektivity a kvality realizace OPPK.



Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Celkový objem fin. prostředků: 310,7 mil. EUR (cca 9 mld. Kč)

Prioritní
osa (PO)

Alokace 
celkem

(v tis. EUR)

Podíl na 
alokaci 
programu
(v %)

Prostředky 
ze zdrojů
ERDF
(v %)

Prostředky ze 
zdrojů ČR 
(SR+HMP)
(v %)

PO 1 239 219 77 85 15 

PO 2 63 067 20,3 85 15

PO 3 8 388 2,7 85 15 

Celkem 310 674 100 85 15 



Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Celkový objem fin. prostředků: 310,7 mil. EUR (cca 9 mld. Kč)

Opatření 2.1

- finanční alokace prioritní osy 2 – 63,07 mil.Kč
- prioritní osa 2 tvoří 20,3% celkové dotace programu
- finanční alokace op.2.1 – 37,2 mil.Kč
- op.2.1 zahrnuje 59% v rámci prioritní osy 2
- aktivity: inovační jednotky, transfer VV do praxe, partnerství
VV a soukromého sektoru, inovační centra atd. 



Děkuji za pozornost

Ing.Martin Škréta, tel. 236 002 537
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martin.skreta@cityofprague.cz
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