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DOTAČNÍ 
AUDIT 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007-2013 

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

KDO může žádat? 
 Obce , města, kraje, stát a jejich příspěvkové organizace a organizační složky,  

 vysoké školy, 

 spolky, církve, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, 

 další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku,  

 ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

KDY lze žádat? 
 Příjem žádostí o dotaci probíhá od 23. 2. 2015 do 23. 3. 2015. 

NA CO lze získat podporu? 
 Rekostrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od 

podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválený celoroční vzdělávací nebo poradenský plán 
činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok, 

 technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti 
každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválený celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně 
zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok (pouze v kombinaci s rekonstrukcí, dostavbou, přístavbou objektů 
center a poraden), 

 úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách, 

 vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy (LMŠ).  

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 
 Soulad projektu se státním případně krajským programem environmentálního vzdělávání nebo s Rozvojovým 

programem environmentálního poradenství na roky 2008-2013 v ČR.  

 V případě rekonstrukce objektů musí budova splňovat energetickou náročnost dle normy ČSN 730540-2:2011, 
dokládá se Energetickým štítkem a protokolem k energetickému štítku vyjma památkově chráněných budov. 

 Objekt musí plnit výhradně funkci environmentálního vzdělávání v odůvodněných případech lze objekt využívat pro 
doplňkovou činnost, případně krátkodobě pronajmout, dlouhodobý pronájem je možný pouze pro partnerské 
neziskové organizace. Objekt musí být bezbariérový. 

 Environmentální vzdělávací poradenská centra musí zajišťovat celoroční případně sezónní provoz, tzn. min. 5 měsíců 
v roce. Poskytování environmentálního poradenství musí být přístupné všem zájemcům zdarma. 

 V případě investic do úprav dětských hřišť je povinnou přílohou popis a náčrt přírodního hřiště. 

 V případě investic do  LMŠ musí být doloženo, že hlavní pedagogové mají odpovídající kvalifikaci a vzdělání. 

 Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 
2015, osobní náklady jsou nezpůsobilé. 

 Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat, stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb 
životního prostředí, územní rozhodnutí/souhlas a stavební povolení, 

 Výběr dodavatele bude posuzován uceleně až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

KOLIK lze získat? 
 Míra podpory je stanovena ve výši až 90 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální způsobilé výdaje jsou 

stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Petr Novotný  .  novotny@renards.cz  .  722 222 772 
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