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Česká republika - Ministerstvo kultury
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vyhlašuje 2. výzvu časově uzavřenou,
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Integrovaného operačního programu
pro období let 2007 – 2013
Prioritní osa 5
„Národní podpora územního rozvoje“
Oblast intervence 5.1
„Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“

Podporovaná aktivita
5.1c

„Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou“

Doba otevření výzvy
datum vyhlášení této výzvy:
datum a čas uzavření této výzvy:
délka trvání této výzvy:

25. 6. 2010
21. 9. 2010, 16:00 hod.
60 pracovních dní

Typy projektů
individuální projekty

Celková alokovaná částka
470 milionů Kč (ERDF + státní rozpočet ČR)

Výše podpory na jeden projekt
minimální výše podpory:
maximální výše podpory:

100 milionů Kč (85 % ERDF + 15 % státní rozpočet ČR)
470 milionů Kč (85 % ERDF + 15 % státní rozpočet ČR)

Místo realizace projektů
Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají
do cíle Konvergence (Regiony úrovně NUTS 2 v České republice mimo NUTS 2 Praha).

Forma podpory
dotace
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Financování
Projekty mohou získat na způsobilé výdaje podporu 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) a 15 % spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.
Podrobné informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu 5.1c
•

organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů,

•

nestátní neziskové organizace (NNO) – obecně prospěšné společnosti podle zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, nadace či nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů,

•

zájmová sdružení právnických osob (§20f až §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů).

Popis aktivity 5.1c
Cílem v oblasti podpory 5.1 c je zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší
přidanou hodnotou, zaměřené na doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby
na národní úrovni s využitím stávajících objektů.
V rámci aktivity 5.1 c budou realizovány projekty vybudování či modernizace celostátně působících
center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a zpřístupnění produktů
a služeb v oblastech soudobého1 výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a
služeb v oblastech knihovních fondů.
Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a
na zvýšení atraktivity prostředí státu, tak multiplikační efekt spočívající v tom, že umožní napojení
dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (kulturní průmysl, obchod, řemeslná výroba, vzdělávací
aktivity, cestovní ruch apod.).

Forma a způsob podání žádosti o poskytnutí podpory
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím internetové aplikace Benefit7. Formulář
projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě v systému
Benefit7 na webové adrese www.eu-zadost.cz.
Žádosti se přijímají vyplněné a finálně uložené, vytištěné ze systému Benefit7, třikrát v listinné
(vytištěné) podobě, přičemž jednou jako originál a dvakrát v prosté kopii, a jednou v elektronické
podobě na CD/DVD, na adrese podatelny MK:
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, Česká republika.

1

Definice soudobého umění je obsažena v Příručce pro žadatele a příjemce.
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Projektové žádosti je možno doručit osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence.
Listinná podoba žádostí bude dodána v neporušeném obalu opatřeném výrazným označením
„NEOTEVÍRAT – IOP“ a uvedením adresy žadatele. K listinné podobě musejí být přiloženy všechny
povinné přílohy v listinné i elektronické podobě.
Dokumenty vkládané elektronicky do aplikace Benefit7 budou poskytnuty ve formátu pro běžně
dostupné softwarové nástroje (OpenOffice.org, 602Office, EasyOffice, 602PC Suite, Microsoft Office,
PDF – Adobe Reader apod.).
Náležitosti projektových žádostí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje mohou být vynaloženy nejdříve od 1. ledna 2007. Realizace projektů nesmí být
ukončena do doby vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiného právního aktu. Podrobné
informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce
Podrobné informace k této výzvě naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce zveřejněné
na internetových stránkách www.mkcr.cz/iop a www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty.

Výhrady
Na tuto výzvu se nevztahují obecné právní předpisy upravující
(např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

správní

řízení

Na dotaci není právní nárok.

Další informace
Žadatel se řídí Příručkou pro žadatele a příjemce platnou v den podání žádosti o poskytnutí podpory.
Kritéria pro poskytnutí dotace, pravidla pro zadávání veřejných zakázek a veřejnou podporu jsou
uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce zveřejněné na internetových stránkách www.mkcr.cz/iop
a www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty.
Bližší informace získáte prostřednictvím e-mailu na adrese iop@mkcr.cz.
Informace budou rovněž průběžně dostupné z internetové adresy www.mkcr.cz/iop.
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