
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2984 
ze dne  29.11.2021 

k návrhu na vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy v rámci 
projektu Prague Smart Accelerator financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj           

a vzdělávání 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy uvedeného      
v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  zajistit evidenci všech projektových záměrů a následně je předložit Radě HMP      
v rámci formálního hodnocení výzvy 

Termín: průběžně 

2.  připravit návrh doplnění Pražské inovační rady osobami, jejichž odbornost bude 
dostatečně reflektovat priority strategie 

Termín: 31.1.2022 

3.  předložit Radě HMP návrhy na poskytnutí dotací dle Programu 

Termín: 31.12.2022 

2.  MHMP - PRI MHMP 

1.  zajistit vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy 

Termín: 1.12.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-41337  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - PRI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



















































































































Důvodová zpráva k Tisku R-41337 

 

Radě hl. m. Prahy je tímto předkládán návrh na vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery 

hlavního města Prahy v rámci projektu Prague Smart Accelerator (dále jen „PSA“), který realizuje odbor 

projektového řízení MHMP ve spolupráci s Pražským inovačním institutem, z.ú. na základě usnesení 

Rady hl. m. Prahy č. 133 ze dne 27.1. 2020. 

Vzájemná́ blízkost aktérů̊ rozvoje inovačního prostředí a ostatních institucí a organizací vytváří silný 

aglomerační efekt, prostřednictvím kterého se Praha stává výrazným rozvojovým pólem na národní 

úrovni a je centrem vědy a výzkumu (VaV) pro celé Česko. Z hlediska mezinárodního srovnání však 

Praha není schopná na poli VaV konkurovat a neprofiluje se jako metropole se silnou znalostní 

základnou. Inovační systém Prahy je velmi fragmentovaný. Problémem je zejména nedůvěra a 

nedostatečná komunikace mezi aktéry inovačního systému z veřejného, akademického a soukromého 

sektoru. Dlouhodobým obecnějším problémem pražské samosprávy, který ovlivňuje i oblast výzkumu, 

vývoje a inovací je práce s veřejností ́a marketing „značky“ Praha. Jelikož̌ Praha dosud aktivně nerozvíjí ́

svou image inovačního regionu, ztrácí ́na atraktivitě s tím, jak se podobné́, avšak rychleji se rozvíjející́ 

evropské metropolitní regiony zlepšují ́a propagují.  

Realizace PSA, jenž je financovaný z OP VVV, začala 1. 2. 2020 a reaguje na výše zmíněné problémy 

inovačního ekosystému v Praze. Prostřednictvím projektu je pak realizován rozvoj kapacit pro rozvoj 

pražského inovačního ekosystému. 

Dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy  

Cílem podpory je poskytnutí účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním 

subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, která 

je v souladu s RIS3 strategií hlavního města Prahy, a která může být podána do relevantní výzvy 

vhodného dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni, případně bude připravena k realizaci 

z jiných zdrojů než národních a mezinárodních dotačních programů (např. z místních rozpočtů či 

vlastních zdrojů žadatele/příjemce). V projektu je na Dotační program vyčleněno 12 mil. Kč. 

V rámci tohoto Dotačního programu bude podpořena příprava pouze těch projektů, které Pražská 

inovační rada (dále jen PIR) schválí a zařadí do Akčního plánu k RIS3 strategii hlavního města Prahy 

jako strategickou intervenci.  

Z podaných žádostí do tohoto Dotačního programu, které splní podmínky a úspěšně projdou procesem 

schvalování žádostí bude průběžně Rada hl. m. Prahy na doporučení PIR předkládat Zastupitelstvu 

hlavního města Prahy žádosti způsobilé k financování, přičemž při rozhodování o přidělení dotace na 

přípravu strategické intervence hraje roli mimo jiné pořadí, v jakém byly žádosti doručeny na podatelnu 

Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) a výše zbývající alokace Dotačního programu. 

Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím dotací na přípravu strategických intervencí ve 

formě asistenčních voucherů zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity pro inovace 

v Praze v souladu s potřebami krajské RIS3 strategie a dále zajistit vzájemnou koordinaci přípravy 

strategických intervencí.  

Asistenční voucher pro potřeby tohoto Dotačního programu je chápán jako příslib uhrazení nákladů 

spojených s přípravou projektového záměru (při splnění podmínek výzvy Dotačního programu).  
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