PODPORA MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CENTER
Operační program Životní prostředí, opatření 1.3.9
KDO může žádat?
•

obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, organizační složky státu, veřejné výzkumné
organizace, vysoké školy a školské právnické osoby, nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti, dále
nepodnikatelské subjekty, které realizují environmentální vzdělávání alespoň 3 roky; místní samosprávy
a nepodnikatelské subjekty, které poskytují své prostory pro realizaci EVVO formou zápůjčky či symbolického
nájemného nepodnikatelským subjektům realizujícím EVVO alespoň 3 roky. Závazek udržitelnosti je vázán na
příjemce podpory, a pokud se příjemce podpory a vlastník objektu liší, musí být doložena nájemní či zápůjční
smlouva garantující srovnatelné podmínky pro subjekt realizující EVVO minimálně po dobu udržitelnosti.
Žadatelem může být vlastník nemovitosti i nájemce.

NA CO lze získat podporu?
•

modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání – komplexní modelová řešení
maximálnímu snížení spotřeby energie, např. k zateplení konstrukce budovy, výměnou oken, instalací
systémů měření a regulace, rekuperací vzduchu a odpadní vody atp., nejlépe za použití materiálů s nízkou
uhlíkovou stopou,
maximálnímu pokrytí spotřeby energie provozu budovy z obnovitelných zdrojů, zejména s využitím solární
energie, pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily,
šetrnějšímu nakládání s pitnou, odpadní a dešťovou vodou (využití dešťové a šedé vody v budovách,
kořenové ČOV, kompostovací WC)
adaptačním a mitigačním opatřením ve venkovním areálu (např. opatření k zadržování a zasakování vody,
snižování efektu tepelného ostrova
využití výše uvedených opatření k realizaci vzdělávacích programů pro relevantní cílové skupiny EVVO
(zejména školy a veřejnost)
Součástí projektu je také interiérové a exteriérové vybavení a vývoj a pořízení nových programů a pomůcek pro
poskytování klimatického vzdělávání včetně možných terénních úprav pozemku pro vzdělávání o změnách
klimatu spojené s ukázkami modelových prvků a pěstebních postupů k mitigaci a adaptaci klimatické změny a k
nim příslušející pomůcky.

•

vybavení a pomůcky pro exteriér a interiér, včetně terénních úprav exteriérů (nábytek, audiovizuální a informační
technika, demonstrační pomůcky, didaktické modely, metodické návody a pomůcky, prvky pro zadržování vody
v půdě a regulující mikroklima, terénní úpravy - vybudování jezírka, dešťové zahrady, kompostéry, inf. tabule
apod.)

KOLIK lze získat?
•
•

výše podpory na jeden projekt činí min. 3 mil. Kč, max. 40 mil. Kč; pro vybavení a pomůcky min. 1 mil. Kč
a max. 10 mil. Kč
míra podpory 80 % z celkových způsobilých výdajů
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KDY lze žádat?
•

příjem žádostí 7. 9. 2022 až 31. 1. 2023

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
•
•

•

•
•
•

•

v případě rekonstrukce budovy musí budova po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické
náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb.,
technické parametry pořizovaných technologií zajišťujících energetické potřeby (kotle, tepelná čerpadla, FVE
apod.) nebo potřeby na kvalitu vnitřního prostředí (stínění, osvětlení, eliminace hluku, nucené větrání s rekuperací
odpadního tepla apod.)
v případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) jsou podporovány pouze projekty plnicí
parametry pasivního standardu nebo tzv. budovy plusové (nulové). Budova musí být součástí areálu, kde již výuka
EVVO probíhá.
udržitelnost je 15 let, u ostatních prvků (vybavení, pomůcky, terénní úpravy apod.) je 5 let, pokud není
z charakteru dané věci kratší
v závislosti na výši podpory musí vzdělávací centrum po dobu udržitelnosti každoročně dosáhnout min. 400
účastníkohodin programů klimatického vzdělávání na každý milion obdržené podpory v Kč
součástí příloh žádosti je Plán činnosti vzdělávacího centra s výhledem na 3 roky.
Z plánu činnosti musí být zřejmé, že se centrum zaměřuje na klimatické vzdělávání. Vyjadřuje se k němu odbor
MŽP.
k žádosti se dokládá Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo
projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace,
součástí dokumentace bude alespoň rozpočet a následující výkresy: přehledná situace, situace stavby, půdorysy,
řezy a pohledy. V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude
součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“ a Odborný
posudek pro synantropní druhy. V případě projektu zaměřeného na pořízení vybavení a pomůcek postačí popis
projektu dle zveřejněného vzoru minimálně v rozsahu: plán využití pomůcky, odůvodnění pořízení vybavení, popis
pomůcky a náčrt, je-li relevantní. K žádosti se také dokládá vyjádření krajského úřadu (pro EVVO z odboru ŽP nebo
školství)

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Marcela Jahodová . jahodova@renards.cz . 739 633 895
Ing. Jana Latová . latova@renards.cz . 733 130 837
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