Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1684
ze dne 18.7.2017
k návrhu Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve schváleném
rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2017
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve schváleném
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 na spolufinancování projektů Smart City
městských částí HMP 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: 31.7.2017

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-26408
primátorka hl.m. Prahy
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1684 ze dne 18. 7. 2017

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve
schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017
na spolufinancování projektů Smart City městských částí HMP
Hlavní město Praha v rámci naplňování koncepce Smart City a strategického konceptu 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 hl. m. Prahy.
Projekt realizovaný městskou částí hl. m. Prahy musí být v souladu s koncepcí Smart City a směřovat do
jedné ze 6. oblastí strategického konceptu Smart Prague. Soulad projektu s koncepcí Smart Prague
bude prokázán vyjádřením Operátora ICT, a.s. na formuláři „Žádost o poskytnutí finančních prostředků“.
Podrobné informace o konceptu a cílech Smart Prague jsou uvedeny na internetových stránkách
http://smartprague.eu/o-smart-prague.
Žádost o dotaci z rezervy Smart Cities budou městské části hl. m. Prahy předkládat na formuláři
Žádost MČ HMP o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve schváleném vl. rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2017 na spolufinancování projektu Smart City, který je přílohou těchto pravidel.
Celkový objem rezervy Smart Cities ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy činí 100 mil. Kč. Žádosti
lze předkládat v termínu od 18. 8. 2017 do 24. 11. 2017. Každá žádost musí být podepsána starostou
městské části hl. m. Prahy.
Žádost o dotaci zašle městská část HMP primátorce hl. m. Prahy, řediteli Odboru informatiky
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a na vědomí zástupkyni ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy
majetku.
Žadatel může získat dotaci ve výši 50 % podílu žadatele na celkových, investičních i neinvestičních
výdajích projektu, maximálně však 5 mil. Kč.
Podmínkou poskytnutí finančních prostředků na projekt je existence dvoustranné smlouvy mezi
městskou částí a Operátorem ICT, a.s. o využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace
přínosů projektu. Každý podpořený projekt, respektive jeho výstupy, musí být v přiměřeném rozsahu
označeny logem „Smart Prague“ a hl. m. Prahy.
Součástí žádosti o dotaci je prohlášení, že městská část hl. m. Prahy bude schopna plně hradit provozní
výdaje spojené s fungováním projektu.
Poskytnuté investiční i neinvestiční dotace budou předmětem finančního vypořádání městských částí hl.
m. Prahy s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017.
Žádosti splňující formální náležitosti s kladným vyjádřením Operátora ICT, a.s. budou předkládány
k projednání Komisi Rady HMP pro rozvoj projektu Smart Cities v hl. m. Praze, po té Radě HMP
a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy (ZHMP) v pořadí, ve kterém na MHMP přišly, a to až do
vyčerpání alokace. Žádosti pro rok 2017 budou projednány nejpozději na prosincovém jednání ZHMP.
Na poskytnutí finančních prostředků z předmětné rezervy není právní nárok.
Příloha: Formulář žádosti

Příloha

Žádost MČ HMP o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve schváleném
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 na spolufinancování projektu Smart City

v Kč

Žadatel: název, IČO, sídlo
Název projektu
Oblast Smart City
* Popis projektu
* Přínos projektu v rámci Smart Prague
Předpokládané datové sady vzniklé projektem
(pokud je relevantní)
Předpokládaný formát dat (pokud je relevantní)
Termín realizace
v Kč
Celkové výdaje na realizaci projektu
z toho:
celkem

Spoluúčast soukromého subjektu

000 000 000,0
Investiční výdaje

Neinvestiční výdaje

0,0

0,0,

ANO

NE

Název subjektu:
Forma spoluúčasti
v tis. Kč
Žádost MČ HMP o dotaci na spolufinancování
projektu celkem ve výši
z toho na:
celkem
Zdůvodnění žádosti:

000 000 000,0
Investiční výdaje
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.
Datum
Razítko a podpis starosty MČ:
Vyjádření Operátora ICT, a.s.:
k souladu projektu s koncepcí Smart Prague
k realizaci projektu

ANO
NE
Doporučujeme
Nedoporučujeme

Datum
Razítko a podpis

* Podrobný popis projektu a další podklady k projektu uvádějte v příloze k žádosti. Povinnou přílohou žádosti je
dvoustranná smlouva mezi městskou částí a Operátorem ICT, a.s.

Důvodová zpráva
Ve schváleném rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 v kapitole 0916 je
alokována rezerva ve výši 100 mil. Kč určená na realizaci projektů Smart Cities.
Hlavní město Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City a strategického konceptu
Smart Prague rozhodlo finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí
k realizaci koncepce Smart City a Smart Prague.
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 na rok 2017 na
spolufinancování projektů Smart Cities, realizovaných městskými částmi hl. m. Prahy.
Součástí navrhovaných „Pravidel“ je formulář Žádosti MČ HMP o poskytnutí finančních
prostředků z rezervy Smart Cities na spolufinancování projektu, na kterém mohou městské
části hl. m. Prahy své požadavky na poskytnutí finančních prostředků na projekty Smart City
hl. m. Praze předkládat.

