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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
vyhlašuje 

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  

z Integrovaného operačního programu 

 

  

Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví 
 

aktualizace k 3. prosinci 2014 

 

 

Identifikace výzvy 

Číslo výzvy:       24 

Typ výzvy:      kontinuální  

Celková částka dotace z ERDF pro tuto výzvu:    596 000 000 Kč 

Celková částka dotace ze SR pro tuto výzvu:                    105 000 000 Kč       

Datum vyhlášení výzvy:      25. dubna 2014 

Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7:    25. dubna 2014 

Ukončení příjmu žádostí:       30. června 2014 

 

Identifikace programu a oblasti podpory 

Operační program:  IOP – Integrovaný operační program  

Prioritní osa:              5 – Národní podpora územního rozvoje  

Oblast podpory:  5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Cíl podpory:   Konvergence  

 

Podporované aktivity dle Programového dokumentu IOP 

5.1 a) Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti 

kulturního dědictví 

 

5.1 b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 

památkového fondu ČR 

 

b1) Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto 

seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní 

památka 

 

b2) Projekty obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na 

území většiny regionů NUTS 2, které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického 

efektu realizovat centrálně. 
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Žadatelé        

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

 obce a jimi zřizované organizace, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 

 svazky obcí podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 nestátní neziskové organizace: 

 spolky podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 nadace podle § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 nadační fondy podle § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ústavy podle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 sociální družstva podle § 758 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, 

 církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona č. 3/2002 

Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,  

 obecně prospěšné společnosti (založené do 31. 12. 2013) podle zákona 

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zájmová sdružení právnických osob (založená do 31. 12. 2013) podle § 20 f až § 20 

k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Místo realizace projektu a územní vymezení 

Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), 

které spadají do cíle Konvergence, to jsou všechny regiony soudržnosti v ČR vyjma území hl. 

m. Prahy. 

 

Forma podpory  

Dotace. 

 

Výše podpory 

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 % celkových způsobilých výdajů. 

Příspěvek ze státního rozpočtu činí 15 %. 

 

Zahájení a ukončení realizace projektu  

Zahájením realizace projektu se rozumí termín zahájení prací souvisejících s projektem, 

nejdříve 1. ledna 2007. 
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Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním prvního Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Stanovení výdajů. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. prosince 

2015. 

 

Typ podpory   

Individuální projekty.  

 

Způsobilé výdaje projektu  

Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy EU, např. článek 56 nařízení  

č. 1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006, a Pravidly způsobilých výdajů pro programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007– 

2013“ – usnesení vlády č. 61/2007.  

Výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2007. 

 

Způsobilé výdaje jsou vymezeny v Příručce pro žadatele a příjemce v kapitole Způsobilé 

výdaje. 

 

Minimální a maximální přípustné výše výdajů projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 30 mil. Kč.  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 mil. Kč.  

 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Při zadávání veřejných zakázek je žadatel/příjemce povinen se řídit zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. Bližší informace o zadávání 

zakázek naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce. 

 

Veřejná podpora 

Podporovány budou projekty, které nezakládají nedovolenou veřejnou podporu (viz čl. 107 

Smlouvy o fungování EU). 

 

Křížové financování 

Výdaje křížového financování nejsou způsobilé pro financování v této výzvě. 

 

Příjmy projektu 

Pokud projekt generuje příjmy, žadatelé a příjemci postupují podle kapitoly 4.13 Příručky pro 

žadatele a příjemce. 

 

Podmínky přijatelnosti a hodnocení projektů 

Všechny projekty musí projít kontrolou přijatelnosti, kontrolou formálních náležitostí, 

hodnocením podle kritérií pro hodnocení kvality projektu, schválených Monitorovacím 

výborem IOP. Seznam kritérií je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce. 
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Forma a způsob podání projektové žádosti 

Žadatel předkládá projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 

žádosti je k dispozici na webové adrese www.eu-zadost.cz.  

 

Tištěné verze projektových žádostí finálně uložených v aplikaci Benefit7 bude od  

25. dubna 2014 od 9 hod. do 30. června 2014 do 14 hod. přijímat Hlavní kancelář Centra 

pro regionální rozvoj ČR se sídlem v Praze 2, sekretariát generální ředitelky, 

Vinohradská 46. 

Příručka pro žadatele a příjemce  

Žadatelé se musí řídit Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1 

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, platnou od 25. dubna 2014.   

Další informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce, zveřejněné na stránkách 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1. 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1

