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Hlavní město Praha patří mezi nejdynamičtější a zároveň nejbohatší regiony 

Evropské unie. Jedním z nástrojů, který mohla Praha využít pro posílení své pozice 

a odstranění bariér rozvoje, je Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2). 

JDP 2 představuje jeden ze dvou dotačních programů EU pro hlavní město, ze kte-

rého mohla Praha v programovém období 2004 – 2006 získat 142,6 mil EUR (cca 4,1 

mld. Kč). Polovinou z těchto prostředků přispěl Evropský fond regionálního rozvoje 

a polovina byla poskytnuta z veřejných zdrojů ČR – státního rozpočtu, rozpočtu 

hlavního města Prahy a rozpočtů městských částí. 

Cílem programu JPD 2 je zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy 

lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského 

prostředí a lidských zdrojů. O podporu v programu JPD 2 mohli žádat hlavní město 

Praha (HMP), městské části (MČ), organizace zřízené HMP a MČ, nestátní neziskové 

organizace, vysoké školy, podnikatelé a další přesně vymezené subjekty.

Podpora z programu JPD 2 byla určena pro 24 městských částí*, které představovaly 

tzv. vybrané území. Vymezení tohoto území bylo jednou z podmínek přidělení pod-

pory ze strukturálních fondů EU v období 2004 – 2006. Jedná se o souvislou oblast, 

která svým charakterem odpovídala podpoře tohoto programu (zvláště poškozené 

životní prostředí, transformační potíže, „brownfields“, vysoká míra kriminality). Po-

kud jde o rozsah podporovaného území, byl hlavnímu městu Praha stanoven striktní 

limit území, na němž trvale bydlí nejvýše 31 % všech obyvatel města.  

Na následujících stránkách se můžete seznámit s několika konkrétními příklady 

takové podpory.

* Praha 1
Praha 8; Praha - Březiněves; Praha - Ďáblice;
Praha - Dolní Chabry
Praha 9
Praha 12; Praha - Libuš
Praha 14; Praha - Dolní Počernice
Praha 15; Praha - Dolní Měcholupy; Praha - Dubeč;
Praha - Petrovice; Praha - Štěrboholy
Praha 19; Praha - Čakovice; Praha - Satalice; Praha - Vinoř
Praha 20
Praha 21; Praha - Běchovice; Praha - Klánovice; Praha - Koloděje
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Oáza odpočinku a sportu
 uprostřed sídliště

PROJEKT:
vEŘEJnÝ oddEChovÝ 
a sporTovnÍ arEÁL

Problémem většiny velkých sídlišť je nedostatek vhodných funkčních, víceú-
čelových a esteticky upravených ploch pro sportovní či kulturní vyžití a trávení 
volného času lidí, kteří zde žijí. Obyvatele sídliště Modřany už tento problém 
nemusí tížit, protože v místním areálu hřiště ZŠ prof. Švejcara v Mráčkově ulici 
byl vybudován zcela nový veřejný oddechový a sportovní areál nazvaný VOSA. 
Realizací projektu bylo dosaženo zkvalitnění veřejné vybavenosti v této lokali-
tě a značného zkvalitnění života místních obyvatel.

přínosy projektu pro společnost a město

Díky projektu VOSA mohou obyvatelé Prahy 12 využívat k aktivnímu odpočinku hned 
několik víceúčelových ploch v areálu o rozloze 1,5 hektaru. Zábavu zde najdou jak malé 
děti, tak i starší školáci. Areál poskytuje kvalitní zázemí i k odpočinku celých rodin a pro 
uspořádání různých kulturních akcí. Nezanedbatelnou hodnotou je i vysoká architekto-
nická úroveň objektu.

Dostatečný prostor pro aktivní trávení volného času je nejlepší prevencí nežádoucích jevů.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

–  dosažení rovnoměrnějšího využití prostoru města 
s dobrou dostupností služeb a veřejné vybavenosti

–  zlepšení veřejné infrastruktury v obytných zónách 
s cílem zvýšit atraktivitu území

–  rozvoj obytných a společenských funkcí a jejich vzájem-
ná interakce v kontextu vyváženého rozvoje městského 
prostředí

Zahájení a ukončení projektu:
květen 2006 – prosinec 2006

Realizátor projektu:
Městská část Praha 12

Rozpočet:
Celkové náklady: 17 899 110,–
Celkové způsobilé výdaje*: 17 899 110,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 2 881 757,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 5 011 451,–
Příspěvek z EU (ERDF): 8 949 555,–
Příspěvek z rozpočtu městských částí: 1 056 048,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Dokonalá tvář Prahy
 jako atraktivního centra
cestovního ruchu

PROJEKT:
rEkonsTrukCE 
fÜrsTEnBErské 
Zahrady

Pražský hrad a jeho blízké okolí patří mezi nejvyhledávanější místa turistů z ce-
lého světa. Tato dominanta má neocenitelnou historickou hodnotu, přičemž 
právě rekonstrukcí Fürstenberské zahrady získá na dokonalosti. Svahová část 
této zahrady, sousedící přímo s Malou Fürstenberskou zahradou a Polskou 
ambasádou, je součástí Palácových zahrad. Je však také poslední nezrekon-
struovanou zelenou plochou pod hradbami.

přínosy projektu pro společnost a město

Rekonstrukcí Fürstenberské zahrady do její původní podoby a jejím zpřístupněním 
návštěvníkům vzroste atraktivita komplexu Palácových zahrad. Vzniknou zde i nová 
pracovní místa a také zdroj finančních příjmů potřebných pro další život zahrady.

Díky finanční podpoře ze Strukturálních fondů EU bude Fürstenberská zahrada opět 
plnit svoji skutečnou funkci a potěší tak ještě víc návštěvníků Prahy.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

–  revitalizace poškozených a nevhodně využívaných 
ploch, zvýšení jejich atraktivity pro občany i návštěvníky

–  rozšiřování a obnova ploch zeleně ve městě s přihlédnu-
tím k cílům trvale udržitelného rozvoje

–  oživení a regenerace historicky a architektonicky 
významných území

Zahájení a ukončení projektu:
červen 2006 – prosinec 2007

Realizátor projektu:
Hl. m. Praha

Rozpočet:
Celkové náklady: 178 694 971,–
Celkové způsobilé výdaje*: 150 432 875,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 40 917 743,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 34 298 695,–
Příspěvek z EU (ERDF): 75 216 438,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Rychlé 
a bezproblémové spojení
 se světem informací

PROJEKT:
InTErnETIZaCE 
vEŘEJnÝCh knIhovEn v praZE

Internetová síť a rychlé připojení jsou již běžnou a nedílnou součástí nejen 
mnohých domácností, ale především kanceláří, firem a institucí pracujících 
s informacemi jakéhokoliv druhu. Navíc aktivní komunikace, přenos dat a rych-
lá korespondence jsou nutnou a vyžadovanou samozřejmostí. Ani Městská 
knihovna v Praze (MKP) nechce zaostávat, proto své pobočky vybavuje stále 
lepší technologickou základnou a stále větším počtem bezplatných míst 
s přístupem k internetu, tedy tzv. Public Internet Access Pointů. Projekt inter-
netizace veřejných knihoven je velkým plusem jak pro samotnou MKP, tak pro 
širokou veřejnost, která dostane možnost aktivnějšího spojení se světem.

přínosy projektu pro společnost a město

Čtenáři získají snazší přístup k internetu a tím i více možností a času k vyhledávání infor-
mací a k využívání zajímavých a moderních forem internetového vzdělávání. Současně 
budou moci najít i požadovanou knihu a knihovnu, která ji bude mít k zapůjčení.

Městská knihovna v Praze rozšíří své možnosti být jak centrem vzdělávání, tak místem 
pro trávení volného času.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

-  vybudování kapacitní, spolehlivé a dobře dostupné 
telekomunikační sítě pro multimediální komunikaci 
města a obyvatel

-  aplikace nových produktů informačních technologií
-  zajišťování sociální soudržnosti, podporování rovných 

příležitostí pro všechny skupiny obyvatel
-  vytváření informačních databází a zabezpečení bezplat-

ného přístupu pro veřejnost

Zahájení a ukončení projektu:
září 2005 – prosinec 2006

Realizátor projektu:
Městská knihovna v Praze

Rozpočet:
Celkové náklady: 3 051 000,–
Celkové způsobilé výdaje*: 3 051 000,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 1 525 500,–
Příspěvek z EU (ERDF): 1 525 500,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Internet bez bariér

PROJEKT:
InTErnETové CEnTruM prosEk

Fenomén internetu proniká stále silněji do našeho života, ať chceme, či ne-
chceme. Nemá-li v současnosti někdo z jakýchkoli důvodů přístup k tomuto 
významnému zdroji informací, je výrazně znevýhodněn. Je proto třeba tyto 
bariéry odstraňovat.
V tomto zařízení, které je umístěno v prostorách základní školy Litvínovská 
500 na sídlišti Prosek, probíhají výukové kursy pro veřejnost (jak pro seniory, 
tak pro mládež) a v určených hodinách je centrum k dispozici žákům školy. 
Součástí centra je 25 pracovních stanic (PC), speciální zařízení umožňující práci 
s počítačem postiženým a nevidomým občanům, software pro slabozraké, pre-
zentační audio a video technika, projektor s dotykovou tabulí a další. V centru 
je přítomen lektor, který zajišťuje kursy po organizační, technické i odborné 
stránce i pro nevidomé a slabozraké. Do centra byl samozřejmě vybudován 
bezbariérový přístup.

přínosy projektu pro společnost a město

Vybudování moderního internetového centra zpřístupní jedno z nejdůležitějších infor-
mačních médií současnosti i lidem, kteří dosud měli přístup k internetu komplikovaný 
z důvodů zdravotních, ekonomických nebo sociálních. 

Zvýšení IT gramotnosti obyvatel a rozšíření možností kvalitního využití volného času 
pro mládež na sídlišti.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

-  podporovat využití informačních technologií a tím 
urychlit přechod k informační společnosti

-  vytvořit podmínky k zajištění sociální soudržnosti, 
odstranit existující i potenciální problémy zaměstna-
nosti a podpořit rovné příležitosti pro všechny skupiny 
obyvatel

-  zajistit dobrou dostupnost informačních služeb a veřej-
ného vybavení pro širokou veřejnost

Zahájení a ukončení projektu:
červenec 2006 – červen 2008

Realizátor projektu:
MČ Praha 9

Rozpočet:
Celkové náklady: 7 323 855,–
Celkové způsobilé výdaje*: 7 323 855,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 2 468 139,–
Příspěvek městské části: 476 052,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 717 737,–
Příspěvek z EU (ERDF): 3 661 927,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Moderní a bezpečné cestování
 hromadnou dopravou

PROJEKT:
rEkonsTrukCE TraMvaJové TraTI 
sokoLovskÁ

Je obecně známým faktem, že užívání hromadné dopravy je nejen mnohem 
ekologičtějším, ale často i rychlejším a pohodlnějším způsobem přepravování 
se do práce, školy nebo domů. Právě proto většina Pražanů využívá při svém 
každodenním cestování ve městě služeb Pražské integrované dopravy. Každý 
si přeje být všude včas, proto je nutné cestujícím během jízdy zajistit spo-
lehlivost, pohodlí a bezpečnost spojů. Tramvajové linky jsou v Praze jedním 
z nejpoužívanějších typů veřejné dopravy – ročně přepraví až 334 milionů 
cestujících, což svědčí o dobře propracované traťové síti. Provoz zajišťuje 26 
denních a 9 nočních linek, přičemž trať Sokolovská je jednou z nejvýznamněj-
ších dopravních spojení Prahy 9 - Vysočan.

přínosy projektu pro společnost a město

Sokolovská ulice hraje klíčovou roli v užším dopravním propojení obytných oblastí a prů-
myslových areálů, které jsou sídlem mnoha firem v Praze 9. Nová tramvajová trať zajišťuje 
bezpečnou a spolehlivou přepravu všem cestujícím bez ohledu na věk nebo zdravotní 
omezení. Výhodou je i snížení hluku díky zabudování antivibračních prvků do tratě.

Modernizací tramvajové trati se zvýšila nejen funkčnost kolejové dopravy, ale i estetická 
úroveň oblasti.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

–  zkvalitnění dopravní obslužnosti a dostupnosti soustře-
děné, s ohledem na životní prostředí města, především 
na kolejovou dopravu

–  zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o využití 
služeb Pražské integrované dopravy

–  zkrácení přepravního času mezi lokalito s koncentrací 
pracovních příležitostí a lokalitou bydlení

–  zlepšení městské veřejné infrastruktury a propojení 
tohoto řešení s vyváženým sociálním a ekonomickým 
rozvojem

Zahájení a ukončení projektu: červen 2005 – srpen 2006

Realizátor projektu:
Dopravní podnik hl. m. Prahy

Rozpočet:
Celkové náklady: 170 205 037,–
Celkové způsobilé výdaje*: 114 186 410,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 18 384 012,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 38 709 193,–
Příspěvek z EU (ERDF): 57 093 205,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Lepší životní jistoty
 pro opuštěné děti

PROJEKT:
vyBudovÁnÍ dĚTského 
doMova rodInného Typu v praZE 15 – doLnÍCh 
MĚChoLupECh

Malý projekt s velkým srdcem – i tak se dá nazvat sen čtyř spoluzakladatelek 
obecně prospěšné společnosti Radost, který se podařil zrealizovat z velké 
části díky finanční pomoci strukturálních fondů EU. Městská část Praha – Dolní 
Měcholupy získala svůj dětský domov rodinného typu patřící 16 dětem ve věku 
od 3 do 18 let připravujících se na samostatný život. Samotný dopad projektu 
však je daleko širší a značně přesahuje hranice této městské části.

přínosy projektu pro společnost a město

Dolnoměcholupský dětský domov rodinného typu umožní dětem mnohem lépe než 
tradiční „velkokapacitní“ domovy naučit se postarat o sebe i své blízké. Děti budou lépe 
připraveny zapojit se do společnosti.

Dolnoměcholupský dětský domov může být i inspirací pro výstavbu podobných zaříze-
ní v Čechách.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

–  začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do všech 
struktur společnosti

–  dosažení rovnoměrnějšího využití prostoru města 
s dobrou dostupností služeb a veřejné vybavenosti

–  dobudování chybějící infrastruktury umožňující realizaci 
projektů sociální integrace

–  vytvoření kvalitního městského prostředí především 
v obytných zónách se snahou předcházet sociální 
degradaci

Zahájení a ukončení projektu: září 2005 – květen 2006

Realizátor projektu: Radost o.p.s.

Rozpočet:
Celkové náklady: 5 216 590,–
Celkové způsobilé výdaje*: 5 216 590,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 964 105,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 1 364 651,–
Příspěvek z EU (ERDF): 2 328 756,–
Vlastní zdroje realizátora projektu: 559 078,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Bezproblémový start
 a rovné šance pro mladé firmy

PROJEKT:
InovaČnÍ CEnTruM 
a podnIkaTELskÝ 
InkuBÁTor

Být úspěšným podnikatelem je v domácích podmínkách pro mnohé nedosaži-
telným snem. Přitom právě malé a střední podniky jsou významným zdrojem 
pracovních míst, navíc jsou mnohem dynamičtější a flexibilnější než velké 
společnosti. Ty, které pracují v oblasti pokročilých technologií a služeb, sice vý-
znamně přispívají k praktickému využití výzkumu a vývoje, trpí však nepříjem-
ným neduhem – jsou nejvíce zranitelné a často do 5 let po svém startu zanikají. 
Právě pro ně byl vybudován tzv. podnikatelský inkubátor, tedy komplex, ve 
kterém dostane přibližně 40 mladých inovačních firem šanci k bezpečnému 
rozběhu a stabilní zázemí pro své první kroky.

přínosy projektu pro společnost a město

Firmy, které zahájí svoji činnost v inovačním centru, se stanou přínosem nejen pro Prahu 
9, která bude moci svým obyvatelům nabídnout nová pracovní místa pro kvalifikované 
pracovníky, ale i pro celou českou ekonomiku, neboť jsou orientovány na nejprogresiv-
nější průmyslové obory.

Inovační firmy přinášejí na trhy nové technologické postupy a výrobky s mnohem vyšší 
přidanou hodnotou.

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

–  zlepšování profilu Prahy jako dobrého ekonomického 
partnera v regionálním i nadregionálním měřítku

–  prosazení partnerství jako základního principu spolu-
práce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při 
realizaci rozvojových záměrů vybraného území i celého 
města

–  aktivizace rozsáhlé základny vědy, výzkumu a vývoje 
a propojení se zájmy ostatních veřejných i soukromých 
subjektů operujících na území města

Zahájení a ukončení projektu:
červenec 2006 – červen 2008

Realizátor projektu:
n.z.s. technologické inovační centrum ČKD Praha

Rozpočet:
Celkové náklady: 168 453 184,–
Celkové způsobilé výdaje*: 142 567 523,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 26 232 424,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 45 051 337,–
Příspěvek z EU (ERDF): 71 283 762,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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Dveře do společnosti
 je třeba otevírat všem

PROJEKT:
ModrÝ kLÍČ – ChrÁnĚnÁ praCovIŠTĚ pro LIdI 
s MEnTÁLnÍM posTIŽEnÍM

Pomáhat mentálně postiženým osobám k tomu, aby se mohly začlenit do 
společnosti a nalézt si práci, není vůbec jednoduchá záležitost. V městské části 
Praha 12 však existuje zařízení, které těmto lidem nabízí pomocnou ruku. Jed-
ná se o Školu SPMP Modrý klíč, která již od roku 1991 pomáhá mentálně posti-
ženým lidem. V rámci projektu bude rozšířen a dostaven stávající areál budov 
za účelem zvýšení kapacity chráněných pracovišť a zkvalitnění poskytované 
komplexní sociální péče tohoto zařízení včetně zázemí pro klienty s mentálním 
postižením a kombinovanými vadami. Pro fungování chráněného pracoviště, 
na kterém budou zaměstnány osoby s mentálním postižením a kombinova-
nými vadami, bude zřízeno zázemí pro předprofesní přípravu, zázemí samot-
ného chráněného pracoviště (relaxační kout, sociální zařízení, kuchyňky atd.) 
a bezbariérový přístup.

přínosy projektu pro společnost a město

Modernizovaný areál Školy SPMP Modrý klíč umožní většímu množství osob s mentál-
ním postižením a kombinovanými vadami získat práci v chráněných dílnách a lépe se 
tak zapojit do běžného života. 

Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj bude Modrý klíč moci pro své klienty 
rozšířit program pracovní terapie. 

Cíle Evropského fondu regionálního rozvoje (Erdf) 
pro hl. m. praha v období 2004 – 2006 související 
s projektem:

-  podpora projektů, které vytvářejí podmínky pro začle-
nění skupin ohrožených sociální exkluzí na trh práce a do 
společnosti

-  posílení ekonomické základny města a zvýšení počtu 
nových pracovních příležitostí

-  podpora maximálního využívání místních zdrojů, přede-
vším pracovních sil

Zahájení a ukončení projektu:
srpen 2006 – červenec 2007

Realizátor projektu:
Škola SPMP Modrý klíč

Rozpočet:
Celkové náklady: 28 574 184,–
Celkové způsobilé výdaje*: 26 202 526,–
Příspěvek hl. m. Prahy: 8 507 963,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 4 593 299,–
Příspěvek z EU (ERDF): 13 101 263,–

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinanco-
váno EU.
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