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2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské 
veřejné dopravy

Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & 
ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně 
včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R 
(bike&ride) - může jít nejen o parkoviště úrovňové, 
ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; 
doplňkově mohou být v rámci nového záchytného 
parkoviště zřízena jako součást systému P+R 
parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; 
do rámce podpory může být kromě jednotného 
standardního vybavení areálu nebo objektu 
parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně 
upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému 
parkovišti P+R, nový (případně upravený) 
bezbariérový pěší přístup od realizovaného 
parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke 
vstupu do stanice metra, ke vstupu do železniční 
stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a 
také příslušnému účelu odpovídající rozsash osvětlení 
a značení (tj. dopravního značení a naváděcího 
značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, 
případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k 
dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto 
parkoviště)

Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné 
dopravy v uličním provozu; realizace nového 
oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, 

      

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Správa železniční dopravní cesty

průběžná prosinec 2015
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3.2 Posílená infrastruktura pro sociální 
podnikání

Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících 
pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně 
zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně 
chráněných dílen)

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy
Nestátní neziskové organizace
Podnikatelské subjekty (u kterých se s ohledem na 
budoucí právní úpravy předpokládá status veřejné 

kolová říjen 2015
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3.4 Rozvinuté sociální podnikání místních 
komunit

Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků 
včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně 
ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a 
návazných aktivit

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy
Nestátní neziskové organizace
Podnikatelské subjekty 

kolová říjen 2015
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4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění 
předškolního, základního a středního 
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče 
o děti do 3 let

Vytvoření nových míst ve stávajících a budování 
nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v 
denním režimu, nebo v objektech mateřských škol

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech 
vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a 
základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit 
vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na 
osobní a inkluzívní výuku v mateřských, základních i 
středních školách a vybudování, modernizace a 
vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické 
inteligence a pohybových aktivit jako druhu 
neformálního vzdělávání 

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy
Vzdělávací zařízení
Nestátní neziskové organizace

kolová září 2015

4 4.2 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

Podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích 
zařízení (předškolních, základních a středních) s 
neziskovým sektorem, kulturním a sportovními 
institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich 
zapojení do vzdělávacího procesu.

Podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo 
doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a 
občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému 
rozvoji a o rozvoj kulturního povědomí.

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy
Vzdělávací zařízení
Nestátní neziskové organizace

kolová září 2015

Poznámky:

Předběžný harmonogram výzev pro (název programu) na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem (název programu) s ohledem na povědomí o 
   stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, 
   stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti. 



Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást 
Strategického realizačního plánu.
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