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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

• V jedné žádosti nesmí být kombinována opatření spadající pod různé typy veřejné podpory. 

TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA 

Opatření 1.3.9. Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na 

změnu klimatu 

Popis podporovaných aktivit:  

• Modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání – komplexní modelová řešení. 

Podporovány budou takové projekty, které budou zahrnovat modernizaci objektu a volitelně pak 

další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Nebudou podporovány 

projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy. 

V rámci SC 1.3 (opatření 1.3.9) bude v relevantních případech poskytována veřejná podpora podle 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení GBER“). Vzhledem 

k charakteru opatření bude využit článek 53 sekce „Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.“ 

V rámci programu, projektu i subjektu žadatele musí být splněny všechny obecné i specifické podmínky 

GBER. Alternativně může být použita podpora v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis. 

Specifika a přílohy jednotlivých typů veřejné podpory: 

Podpora v režimu Blokové výjimky – článek 53 – podpora na kulturní infrastrukturu a zachování 

kulturního dědictví 

• Vhodná pro všechny přijatelné projekty  

• Nad rámec standardních příloh musí být doloženo čestné prohlášení k inkasnímu příkazu 

• Podpora je omezena procentní intenzitou dle tabulky níže 

• Individuální notifikační práh – 150 mil Euro 

Předpis/článek Max VP v Praze 

Max VP pro regiony dle čl. 

107 odst. 3 písm. a) Smlouvy 

o fungování EU [1] 

Max VP pro regiony dle čl. 

107 odst. 3 písm.  c) 

Smlouvy o fungování EU 

[2] 

GBER 53 
Maximum umožněné 

výzvou 80 % 

Maximum umožněné výzvou 

80 % 

Maximum umožněné 

výzvou 80 % 

                                                      

[1] NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko 

[2] NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod 
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Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013 

• Vhodná pro investičně méně náročné projekty. 

• Podpora je omezena maximem stanoveným výzvou a zároveň dostupným limitem v souladu s údaji 

v Registru podpor malého rozsahu. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

 


