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Schválená výše dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 1 386 660 Kč 

 

Městská část Praha – Kunratice získala finanční podporu na projekt „Tvorba 
strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha – Kunratice“. Projekt je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu (SR). 

 
K 1.11.2020 bylo v rámci výše uvedeného projektu dokončeno již 6 strategických a 
rozvojových dokumentů, které jsou zveřejněny na webových stránkách městské části 
v odkazu Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice. Dokumenty jsou k dispozici 
všem občanům městské části Praha-Kunratice.  
https://www.praha-kunratice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-kunratice 
 
Byly zpracovány následující dokumenty, které byly také veřejně projednány na 
zastupitelstvu městské části a v komisích starostky. Některé dokumenty bohužel 
prozatím nemohly být veřejně projednány, vzhledem ke stávající situaci s pandemií 
nemoci COVID19 a omezené možnosti setkávání se většího počtu osob.  
 

1. Demografická studie: analýza stavu obyvatelstva, variantní prognózy 
budoucího počtu obyvatel a potřebných kapacit. 

2. Inventarizace stromů a zeleně 
3. Pasport zeleně 
4. Pasport mobiliáře 
5. Plán nakládání s odpady  
6. Generel komunikací. 

 

 
 



Podrobné informace o projektu: 
 
Cílem projektu je získání podkladů pro koordinovaný a cílený rozvoj a efektivní řízení 
městské části, a to zpracováním strategických dokumentů a oborových studií dle 
doporučené metodiky a zavedených principů projektového a strategického řízení. 
V rámci projektu budou pořízeny dokumenty mapující aktuální stav a budoucí 
potenciál rozvoje městské části s respektem k principům udržitelného rozvoje 
(Strategický plán rozvoje městské části Praha – Kunratice, Demografická studie, 
Inventarizace stromů a zeleně, Pasport zeleně, Pasport mobiliáře, Generel 
komunikací a Plán nakládání s odpady).  
 

Realizace projektu zajistí vytvoření uceleného souboru potřebných strategických  
a rozvojových dokumentů, a tím získá městská část hodnotné podklady pro 
plánování rozvoje a zkvalitňování činnosti veřejné správy. 
Díky vytvořeným dokumentům bude detailně zmapován současný stav, využitelný 
potenciál a vytyčeny cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj v budoucnosti. 
Výstupy projektu budou využity pro strategické plánování kapacit a dostupnost 
veřejných služeb v rozvojových oblastech, budou podkladem pro zpracování 
rozvojových materiálů a posílí principy zastupitelské demokracie. Tyto podklady 
doposud v MČ chyběly a budou nově podkladem pro zavedení principů strategického 
řízení. Zvýší míru efektivity procesů veřejné správy, a budou podpořeny zapojením 
občanů do dění v MČ, což podpoří dialog a spolupráci mezi obyvateli a vedením MČ. 
 
Městská části získá podklady pro plánování občanské vybavenosti, rozvoje a péče  
o veřejnou zeleň, mobiliář, komunikace, nakládání s odpady a efektivního 
hospodaření. 
 
V rámci projektu vznikne 7 koncepčních dokumentů zásadních pro rozvoj MČ a pro 
kvalifikované rozhodování o budoucím rozvoji městské části.  
 
Dokumenty pořízené v rámci projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu: 

1. Strategický plán rozvoje městské části Praha – Kunratice: koncepční 
dokument pro plánování rozvoje) 

2. Demografická studie: analýza stavu obyvatelstva, variantní prognózy 
budoucího počtu obyvatel a potřebných kapacit. 

3. Inventarizace stromů a zeleně 
4. Pasport zeleně 
5. Pasport mobiliáře 
6. Plán nakládání s odpady  
7. Generel komunikací. 

 
Zpracovaná žádost o dotaci byla předložena dne 15.6.2018 na řídící orgán – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako žádost o finanční podporu v rámci 118. 
výzvy Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) podpořeného z Evropského 
sociálního fondu (ESF), prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl 
4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím 
posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení 
administrativní zátěže.  
 
 



V rámci podaných projektů 118. výzvy OPZ městská část Praha – Kunratice jako 
žadatel o dotaci uspěla a předložená žádost o dotaci byla podpořena. Městská část 
Praha – Kunratice tak získala dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu na realizaci projektu v hodnotě cca 1,4 mil. Kč. 
 

Přehled zdrojů financování projektu 

Schválené financování projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace:  

Celkové způsobilé výdaje: 1 455 993 Kč 

z toho dotace – Evropský sociální fond a státní rozpočet 1 386 660 Kč 

z toho spoluúčast MČ Praha – Kunratice 72 800 Kč 

 


