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1

Základní ustanovení

Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je Řídicí orgán OP VaVpI – Ministerstvo
školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT), (www.msmt.cz).

2

Centrum popularizace, propagace a medializace vědy a
techniky

Pod centrem popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (dále „Centrum
popularizace“) se v rámci dané výzvy rozumí zábavně naučné centrum, které
nenucenou populární formou a prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních
pomůcek, exponátů a dalších prvků nabízí výuku a moţnost hlubšího porozumění
podstaty fyzikálních a přírodních jevů.
Centrum popularizace je tvořeno prostorem (expozicí), kde jsou umístěny přístroje,
zařízení, pomůcky, exponáty a další prvky, zaměřené na příslušný jev a které jsou v
maximálně moţné míře názorné, interaktivní (tzn. umoţňující zapojení návštěvníka
do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a
edukativní (tzn. umoţňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a
důsledků). Nejvýznamnější cílovou skupinou centra popularizace jsou děti a mládeţ
(organizovaná i individuální). Dále pak rodiny s dětmi, rodiče, široká veřejnost.

3

Hlavní cíl výzvy

Cílem této výzvy je podpořit
a) vznik a rozvoj omezeného počtu „Science Learning Center“ – významných,
vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a
techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším,
nadregionálním či celostátním dopadem;
b) vznik a rozvoj „Návštěvnických center“, která jsou zaměřena na popularizaci,
propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úţeji zaměřených úsecích
lidského poznání a vědeckých disciplin), s regionálním dopadem.

3

3.1 Specifické cíle výzvy
a)

Zpřístupnit problematiku vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních
zájemců, zejména dětem a mládeţi, a to populární a zajímavou formou.

b)

Vytvořit vhodné prostředí (zázemí, podmínky) pro aktivity směřující ke
zvyšování zájmu (podněcující zájem) mladé generace o přírodní a technické
obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

c)

Posílit příznivé podmínky pro růst počtu studentů a absolventů
přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných,
vyšších odborných a vysokých školách.

d)

Vytvořit podmínky pro posílení a zintenzívnění spolupráce se vzdělávacími a
výzkumnými organizacemi (veřejnými a soukromými) v ČR a (v relevantních
případech) také v zahraničí, které zajistí vazbu na odborné kapacity pro
kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků.

e)

Vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry
popularizace v ČR a v zahraničí s moţnosti vzájemné výměny a zapůjčení
exponátů/prvků/pomůcek.

f)

Zvýšit atraktivitu podpořených center popularizace a daného regionu přilákáním
co nejširšího počtu potenciálních zájemců o vědu a techniku, a tím posílit
pozitivní dopady na rozvoj regionu (zvýšení návštěvnosti regionu, zvýšení
obecného zájmu o vědu a techniku).
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Podporované aktivity

a)

Investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, rekonstrukce,
odůvodněná nová výstavba) spojené s vytvořením a rozvojem center
popularizace.

b)

Investice do materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení,
expozice, pomůcky, exponáty a další prvky, spojené s vytvořením center
popularizace).

c)

Investice do nehmotného zabezpečení (internetové portály, software, databáze,
licence, know-how atd.).

d)

Další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a sluţeb spojených
jejích pořizováním.

4

Aktivity uvedené výše pod písm. c) a d) jsou moţné pouze jako doplňkové,
v návaznosti na stěţejní aktivity dle bodu a) a b) či jejich kombinaci.

Příjemce podpory

5

Všechny subjekty, jejichţ podíl na způsobilých výdajích je vymezen v projektové
ţádosti, musí splňovat kaţdou z níţe uvedených podmínek:
a) mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost;
b) převaţující činnosti mají nehospodářskou povahu;
c) podniky (jakoţto subjekty vykonávající hospodářské1 aktivity), které mohou
uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají
ţádný přednostní přístup k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům
vytvořeným tímto subjektem;
d) mezi jejich činnosti patří popularizace nebo propagace vědy a techniky,
případně výsledků VaV, přičemţ objem (finanční obrat) těchto činností činil v
posledních 2 účetních obdobích (kumulativně) minimálně 5% způsobilých
výdajů projektu;
e) jejich majetek tvoří ke konci posledního uzavřeného účetního období
minimálně 20 % způsobilých výdajů či jejich roční obrat (celkové roční výnosy)
činí alespoň 10 % způsobilých výdajů projektu;
f) reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností.
Způsob prokazování těchto podmínek je součástí Příručky pro ţadatele OP VaVpI.
Níţe zmíněné subjekty se povaţují bez dalšího prokazování za subjekty splňující
podmínky uvedené pod písmenem d) a e) výše.
-

Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj2,

-

Veřejné výzkumné instituce3,

-

Organizační sloţky státu, organizační jednotky4 Ministerstva obrany a
Ministerstva vnitra, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace
územně samosprávných celků

1

Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení zboţí a sluţeb na trhu. V oblasti VaV jde
zejména o smluvní výzkum.
2

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
3

Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

4

Posuzuje se vţdy pouze organizační jednotka.

5

-

Územní samosprávné celky5

V rámci jednoho projektu se připouští účast více subjektů s podílem na způsobilých
výdajích projektu. Zapojení dalších subjektů (partnera/partnerů projektu) musí
splňovat poţadavky stanovené v Příručce pro ţadatele.
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Forma a výše podpory

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 bude plně financována z veřejných prostředků, a
to z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z prostředků
státního rozpočtu.
Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná podpora nezakládá veřejnou
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o zaloţení ES. Poskytnuté prostředky budou
účelově určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci projektu je 30 mil. Kč. Maximální výše
způsobilých výdajů projektu Návštěvnického centra6 je 150 mil. Kč. Maximální výše
způsobilých výdajů projektu Science learning centra7 je 600 mil. Kč. Celkové náklady
projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč.

5

Tj. subjekty dle zákona č.129/2000 Sb., a zákona č. 128/2000 Sb.,

6

Viz článek 3 bod b) této Výzvy

7

Viz článek 3 bod a) této Výzvy

6

7

Doba realizace projektu a způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje projektu mohou vzniknout před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen Rozhodnutí), ne však dříve neţ 1. 1. 2008. Výdaje uskutečněné od
1. 1. 2008 do vydání Rozhodnutí musí být bezprostředně spojeny s přípravnými
pracemi na projektu či koupí pozemku. Charakter přípravných prací je specifikován
v Pravidlech způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP
VaVpI (viz přílohu B) této výzvy). Výdaje spojené s vlastní realizací projektu budou
způsobilé po vydání Rozhodnutí. Bliţší informace k pravidlům a přehled způsobilých
výdajů jsou uvedeny v Pravidlech způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 oblasti podpory
3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI. Projekty v rámci dané výzvy musí být ukončeny nejdéle
do tří let od vydání Rozhodnutí. Řídicí orgán doporučuje, aby 80% schválených
způsobilých výdajů bylo vyčerpáno během prvních 2 let od vydání Rozhodnutí.
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Místo realizace projektu

Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy8.

9

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Písemnou ţádost o poskytnutí podpory ţadatel předkládá Řídicímu orgánu OP
VaVpI.

10 Ostatní ustanovení
a)

Při podání ţádosti musí ţadatel předloţit pravomocné územní rozhodnutí 9,
případně doklady stvrzující, ţe územní rozhodnutí není pro realizaci projektu
nutné.

b)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

c)

Podrobné informace pro zpracování projektové ţádosti a podmínky pro
předkládání ţádosti zde neuvedené jsou k dispozici Příručce pro ţadatele OP
VaVpI.

d)

Řídicí orgán OP VaVpI si vyhrazuje právo Výzvu prodlouţit, pozastavit anebo
zrušit.

e)

Ţadatel je oprávněn v rámci této Výzvy podat pouze jeden projekt (bez ohledu
na to, zda se jedná o projekt dle výše uvedeného článku 3 a) či 3 b).

8

Činnosti spolufinancované z prioritní osy 3 OP VaVpI musí mít přímou vazbu na region, na který se vztahuje
daná podpora.
9

Případně dokument, který toto územní rozhodnutí nahrazuje (veřejnoprávní smlouva, výsledek spojeného
územního a stavebního řízení apod.).

7

11 Adresa vyhlašovatele a poskytovatele podpory
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR
CORSO IIa
Křiţíkova 34/148
Praha 8 - Karlín
186 00

12 Přílohy
A)

Výběrová kritéria pro výzvu 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy
a techniky;

B)

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky;

C)

Monitorovací indikátory pro výzvu 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky.

8

