Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1054
ze dne 15.5.2018
k návrhu Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené v
rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities", ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy
na rok 2018
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Pravidla pro poskytování finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy z rezervy
Smart Cities, vytvořené v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities", ve
schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 uvedená v příloze č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. primátorce hl.m. Prahy
1. informovat starostky a starosty městských částí hl.m. Prahy o ustanovení bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 18.5.2018
2.

předložit Radě hl.m. Prahy návrh na poskytnutí finančních prostředků z rezervy
Smart Cities, vytvořené v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities", ve
schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 na spolufinancování
projektů Smart Prague, realizovaných městskými částmi hl.m. Prahy
Termín: 28.8.2018

2. MHMP - INF MHMP
1. zveřejnit Pravidla dle ustanovení bodu I. tohoto usnesení na úřední desce
nejméně 30 dnů před počátkem lhůt pro podávání žádostí
Termín: 25.5.2018

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátorka hl.m. Prahy
R-29438
primátorka hl.m. Prahy, MHMP - INF MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1054 ze dne 15. 5. 2018

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities,
vytvořené v rámci investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve
schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018
Hlavní město Praha v rámci naplňování koncepce Smart Prague podpoří projekty městských
částí hl. m. Prahy, které přispějí „k lépe fungujícímu městu, jež umí dobře hospodařit a zajišťuje
svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní život za využití moderních technologií“.
Účelem tohoto mechanismu je zajistit dostatečně rychlý finanční zdroj pro realizaci inovativních
projektů městských částí, které nebyly doposud v hlavním městě realizovány.
Projekt připravovaný městskou částí musí být v souladu s Koncepcí Smart Prague do roku 2030
(dál jen „Koncepce“) a směřovat do jedné ze 6. oblastí strategické Koncepce. Soulad projektu s
Koncepcí bude prokázán vyjádřením Operátora ICT, a.s. (dále jen „OICT“), které je součástí
formuláře „Žádost o poskytnutí finančních prostředků“ (dále jen „Žádost“), jež je přílohou č. 2
Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities vytvořené v rámci
investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na
rok 2018 (dále jen „Pravidel“). Podrobné informace o konceptu a cílech Smart Prague jsou
uvedeny na internetových stránkách http://smartprague.eu/o-smart-prague. Pro zvýšení
informovanosti městských částí o možnostech získání finanční podpory uspořádá OICT
workshop. Odbor INF MHMP zveřejní Pravidla na úřední desce nejméně 30 dnů před počátkem
lhůt pro podávání Žádostí.
Nejprve je nutné, aby městské části zasílali OICT své náměty na realizaci projektů Smart Prague
k předběžnému posouzení realizovatelnosti projektu přes webový formulář uvedený na webu
smartprague.eu, a to v termínu od 16.05.2018 do 13.06.2018. Jeho popis je uveden v příloze č. 1
Pravidel. Náměty budou prostřednictvím systému zaslány k odbornému posouzení externím
hodnotitelům z řad akademické sféry, kteří spolupracují s OICT na hodnocení nápadů od občanů
prostřednictvím formuláře „Mám nápad“ (https://www.smartprague.eu/mam-napad) a jejich
hodnocení je pravidelně předkládáno Komisi RHMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m.
Praze (dále jen „Komise“). Konkrétně se jedná o experty z Českého vysokého učení technického
v Praze a Univerzity Karlovy. Experti z ČVUT hodnotí náměty z pohledu technického
a odpovídají na níže uvedené otázky v hodnotícím formuláři v rozmezí 1-10, kdy 1 je "nejhorší
výsledek" a 10 je "nejlepší výsledek" (kromě "TRL“, kde je škála 1-9): Podporuje nápad
koncepci Smart Prague 2030?, Stupeň inovativnosti řešeného námětu?, Jaká bude validita dat z
vyřešení námětu? Jaká je úroveň připravenost technologie "TRL" (Technology Readiness Level)
navrhovaného řešení? Za hodnotitele z ČVUT se vypočte celkové technické skóre námětu
(počítáno aritmetickým průměrem) v rozmezí 1-10 (kdy 1 je "nejhorší výsledek" a 10 je "nejlepší
výsledek"). Experti z UK hodnotí náměty z pohledu socioekonomického a odpovídají na níže
uvedené otázky v hodnotícím formuláři v rozmezí 1-10, kdy 1 je "nejhorší výsledek" a 10 je
"nejlepší výsledek": Do jaké míry zlepší realizace námětu vnímání Prahy mezi cizince?, Zvýší
realizace námětu bezpečnost obyvatel nebo návštěvníků Prahy?, Podpoří realizace nápadu
informovanost obyvatel nebo návštěvníků Prahy?, Eliminuje realizace nápadu kriminální
a negativní sociální jevy?, Podpoří realizace nápadu volnočasové aktivity obyvatel nebo
návštěvníků Prahy?. Za hodnotitele z UK se vypočte celkové socioekonomické skóre námětu
(počítáno aritmetickým průměrem) v rozmezí 1-10 (kdy 1 je "nejhorší výsledek" a 10 je "nejlepší
výsledek"). Náměty městských částí budou dále posouzeny Odborem evropských fondů MHMP
a Odborem projektového řízení MHMP, a to z důvodu odstranění duplicit možného překryvu
financování z OP Praha pól růstu. Na základě hodnocení externími poradci, posouzení ze strany
výše uvedených odborů MHMP a zkušeností OICT s řízením projektů Smart Prague předá OICT

městské části souhrnné výsledky hodnocení a doporučení pro případné úpravy námětu tak, aby
měla městská část dostatečné informace k vyplnění Žádosti.
Na základě výše uvedeného zasílají městské části OICT od 25.6.2018 do 20.7.2018 své Žádosti
na formuláři Žádosti. Každá Žádost musí být podepsána starostou městské části hl. m. Prahy.
Součástí Žádosti jsou přílohy, které budou v případě schválení rovněž součástí dvoustranné
smlouvy mezi OICT a městskou částí, upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
při využití dat generovaných výstupem projektu a při evaluaci přínosů projektu. Součástí Žádosti
je prohlášení, že městská část bude schopna plně hradit provozní výdaje spojené s fungováním
projektu a souhlasí s podmínkami dvoustranné smlouvy mezi městskou částí a OICT
(dvoustranná smlouva bude v době konání workshopu uveřejněna na webu smartprague.eu).
OICT předmětnou Žádost zkontroluje na základě předaných informací o hodnocení expertů a
doporučení pro případné úpravy námětu a v případě nesrovnalostí vyzve městskou část
k úpravám. OICT poté předmětnou Žádost posoudí z hlediska souladu s Koncepcí Smart Prague
do roku 2030 a doporučí či nedoporučí projekt k realizaci. S tímto vyjádřením vrací OICT
Žádost zpět městské části. Městská část poté Žádost zašle řediteli Odboru informatiky MHMP
(dále jen „INF MHMP“), na vědomí řediteli Sekce finanční a správy majetku a primátorce hl. m.
Prahy. INF MHMP předloží Žádosti k projednání Komisi v pořadí, ve kterém na MHMP přišly,
a to až do vyčerpání alokace. Komise vyzve MČ k účasti na jednání Komise tak, aby své Žádosti
Komisi odprezentovaly. Komise sdělí své stanovisko k Žádostem Radě HMP s doporučením či
nedoporučením Žádost schválit či zamítnout s řádným odůvodněním. INF MHMP připraví Tisk
dle doporučení Komise Radě HMP a poté Zastupitelstvu HMP. Žádosti pro rok 2018 budou
projednány nejpozději na zářijovém jednání ZHMP. Pokud Zastupitelstvo HMP neschválí
poskytnutí finanční podpory pro městskou část, informuje INF MHMP městskou část, že Žádosti
nebylo vyhověno s řádným odůvodněním. Pokud Zastupitelstvo HMP schválí poskytnutí dotace
městské části Odbor rozpočtu MHMP informuje městskou část o schválené výši finanční
podpory a čísle rozpočtového opatření. V případě schválení Žádosti Zastupitelstvem HMP
uzavře městská část s OICT dvoustrannou smlouvu o využití dat generovaných projektem a
způsobu evaluace přínosů projektu. Do 30 kalendářních dní od schválení žádostí Zastupitelstvem
HMP vyzve INF MHMP OICT k předložení dvoustranné smlouvy mezi OICT a městskou částí o
využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace přínosů projektu. Po obdržení
dvoustranné smlouvy mezi OICT a městskou částí INF MHMP zašle pokyn Odboru rozpočtu
MHMP k poukázání finančních prostředků městské části. Městská část předloží OICT studii
proveditelnosti k daným projektům, a to nejpozději do dvou měsíců od uzavření dvoustranné
smlouvy mezi OICT a městskou částí o využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace
přínosů projektu. Odbor rozpočtu na základě pokynu INF MHMP vyhotoví platební poukaz pro
převod dotace na městskou část a následně provádí finanční vypořádání poskytnuté dotace
v rámci finančního vypořádání městských částí hl. m. Prahy s rozpočtem vlastního hl. m. Prahy.
V případě, že nebude předložena dvoustranná smlouva mezi OICT a městskou částí připraví INF
MHMP do Rady HMP a poté do Zastupitelstva HMP tisk na odejmutí dotace. Po schválení
odejmutí dotace městské části Zastupitelstvem HMP Obor rozpočtu MHMP informuje městskou
část o odejmutí dotace a čísle rozpočtového opatření.
Každý podpořený projekt městské části, respektive jeho výstupy, musí být v přiměřeném rozsahu
označeny logem „Smart Prague“ a hl. m. Prahy. V případě, že nebude městská část plnit
podmínky výše uvedené dvoustranné smlouvy, OICT o této skutečnosti podá zprávu
poskytovateli finanční podpory společně s doporučením k odnětí celé finanční podpory nebo její
části, a to s řádným odůvodněním.

Celkový objem rezervy Smart Cities ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy činí pro rok 2018
celkem 40 mil. Kč.
Žadatel může získat dotaci ve výši 70 % podílu žadatele na celkových, investičních
i neinvestičních výdajích projektu, maximálně však do výše 5 mil. Kč.
Poskytnutá finanční podpora bude předmětem finančního vypořádání městských částí hl. m.
Prahy s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. Na poskytnutí finančních prostředků z předmětné
rezervy není právní nárok.
Přílohy:
- č. 1 Popis webového formuláře pro zaslání námětů městskou částí
- č. 2 Žádost MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené
v rámci investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2018 na spolufinancování projektu Smart Prague

Příloha č. 1 Popis webového formuláře pro zasílání námětů městskou částí
Název projektu
Co plánujete změnit?
Popište aktuální stav vztahující se k předmětu projektu
Jakou technologii plánujete využít?
Přínosy projektu
Celkové odhadované náklady projektu
Kontaktní údaje

(jméno, funkce, telefon, email,
název městské části) pověřené
osoby za městskou část

Příloha č. 2 Žádost MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities,
vytvořené v rámci investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 na spolufinancování projektu Smart Prague
Žádost MČ o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené v rámci
investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
na rok 2018 na spolufinancování projektu Smart Prague
Žadatel: název, IČO, sídlo
Pověřená osoba za MČ (jméno, funkce, telefon,
email)
Název projektu
Oblast Smart Prague
Stručný popis projektu
Přínos projektu
Předpokládané datové sady vzniklé projektem
(pokud je relevantní)
Harmonogram projektu
v Kč
Celkové výdaje na realizaci projektu
z toho:

000 000 000,0
Investiční výdaje

celkem

Neinvestiční výdaje

0,0

0,0,

v Kč
Žádost MČ HMP o dotaci na spolufinancování
projektu celkem ve výši
z toho na:

000 000 000,0
Investiční výdaje

celkem
Zdůvodnění žádosti:

0,0

Neinvestiční výdaje
0,0

Předpokládaná roční výše provozních výdajů spojených s fungováním projektu:
MČ Praha …………. tímto prohlašuje, že je schopna hradit provozní výdaje spojené s fungování m projektu a
souhlasí s dvoustrannou smlouvou o využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace přínosů projektu.
Datum
Razítko a podpis starosty MČ:
Vyjádření Operátora ICT, a.s.:
k souladu projektu s koncepcí Smart Prague

k realizaci projektu

ANO
Doporučuje
Nedoporučuje

NE

Nedílnou součástí Žádosti jsou níže uvedené přílohy:
1. Popis projektu
2. Způsob evaluace přínosů projektu
3. Popis struktury dat přenášených do Datové platformy HMP

Datum
Razítko a podpis

Důvodová zpráva
k tisku R-29438

Komise RHMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze dne 10.4.2018 na svém
pravidelném jednání doporučila návrh finanční podpory pro městské části na projekty Smart
Prague v roce 2018 ke schválení do Rady hl. m. Prahy. Navrhovaný proces reflektuje
zkušenosti z projednávání záměrů, které byly schváleny v roce 2017. V roce 2017 bylo
schváleno celkem 8 žádostí v celkové výši 33 867 200 Kč z toho činila poskytnutá dotace 50
% tedy 16.933 600 Kč.
Ve schváleném rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v rámci investiční akce
„Projekty ICT Smart Cities“ je alokována rezerva ve výši 40 mil. Kč určená na realizaci
projektů Smart Prague městských částí, které doposud v hl m. Praze nebyly realizovány.
Žadatel může získat dotaci ve výši 70 % podílu žadatele na celkových výdajích projektu,
maximálně však ve výši 5 mil Kč na projekt. Zvýšená míra spolufinancování vychází
z předpokladu, že projekty cílí na inovativnost daného řešení.
V této souvislosti je v příloze č. 1 k usnesení předkládán Radě HMP ke schválení návrh
„Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené v rámci
investiční akce „Projekty ICT Smart Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
na rok 2018“.
Nejprve bude nutné, aby městská část podala na OICT námět, respektive zjednodušenou verzi
projektu prostřednictvím portálu www.smartprague.eu, následně proběhne hodnocení námětu
experty z řad akademické sféry, posouzení projektu Odborem evropských fondů MHMP
a Odborem projektového řízení MHMP tak, aby nedocházelo k duplicitě čerpání evropských
fondů a následovat bude celková revize námětu OICT na základě zkušeností s realizací
projektů Smart Prague. Poté městská část podá žádost se všemi náležitostmi, ke které se
vyjádří Operátor ICT a.s., jestli zapadá do koncepce Smart Prague do roku 2030 a zda
doporučí či nedoporučí projekt k realizaci. Žádost poté městská část předá na MHMP. Žádosti
bude poté výše uvedená Komise doporučovat či nedoporučovat k realizaci, poté bude
následovat standardní postup, tj. schválení Radou a Zastupitelstvem HMP.
Z důvodu šíření většího povědomí o možnostech čerpání finanční podpory uspořádá Operátor
ICT a.s. pro městské části setkání, na kterém vysvětlí všechny podrobnosti týkající se
podpory.

