
Dotaz Odpověď Uveřejněno Verze

1.

Kdy by měl být realizovaný projekt podaný v rámci výzvy 

nejdříve ukončen, aby splnil podmínky výzvy?

Jak dlouho bude trvat hodnocení?

Termín ukončení je v rámci výzvy řešen primárně z hlediska 

nejpozdějšího termínu dokončení. Předpokladem však je, že by 

projekt neměl být ukončen před vydáním Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, a to i s odkazem na naplnění všech 

podmínek uvedených ve výzvě. 
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2.

V rámci již realizovaného projektu zadávací dokumentace k 

výběrovému řízení na stavební práce ještě neobsahovala např. 

zásadu nakládání s odpady. Jakým způsobem bude vyžadováno 

dokladování této zásady?

Tento dotaz je nutné členit na dvě odpovědi. Jedna se týká 

zadávání veřejných zakázek a splnění kritéria „Odpovědné 

veřejné zadávání“, kdy v případě nenaplnění neobdrží žadatel 

body za předmětné kritérium. Druhá část se týká DNSH a 

kontrolního protokolu, kde žadatel odpovídá na jednotlivé 

otázky, zda naplňuje zásady „významně nepoškozovat“ dle 

nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 

2021/C 58/01). V případě nesplnění „kritéria přijatelnosti“ 

nebude projekt postoupen do hodnotícího procesu. 
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3.

Provádí registraci do DPMK pouze statutární zástupce? Registraci není třeba řešit prostřednictvím statutárního 

zástupce v případě, kdy má pověřená osoba plnou moc. 

Registraci tak může provádět i pověřená osoba, která má 

posléze v dotačním portálu právo správce. Do dotačního 

portálu je však třeba vložit plnou moc k zastupování.
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4.

Lze akceptovat "Prohlášení o zapojení do projektu" jako 

doložení podmínky smluv se subjekty kulturního a kreativního 

sektoru?

Ve výzvě je uvedeno: "Smlouvy se subjekty kulturního a 

kreativního sektoru naplňující mezisektorovou spolupráci. Tyto 

smlouvy lze v rámci podání žádosti podat v různých podobách 

(memorandum, smlouva o spolupráci apod.). Deklarovaný 

počet subjektů naplňující tuto povinnost bude na základě údajů 

vložených do žádosti přenesen následně u podpořených 

žadatelů do RoPD".  Jednostranná forma prohlášení pouze ze 

strany žadatele nenaplňuje podobu smlouvy, memoranda 

apod. Předložený dokument by měl odsahovat oboustrannou 

dohodu o spolupráci.
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5.

Lze použít vlastní podobu povinné přílohy Plné moci, nebo  

musí být použit a předložen k žádosti o dotaci vzor Přílohy č. 1? 

Výzvou byl zveřejněn pouze vzor. Plná moc musí být v souladu 

se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, osoby musí být 

jednoznačně identifikovatelné. V případě, že tomu tak není, 

může být Plná moc odmítnuta.

Výčet úkonů je pouze ilustrativní. Pravomoci je možné svěřit k 

jiným úkonům spojeným s realizací projektu.
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6.

Které knihovny a za jakých podmínek mohou čerpat dotaci 

NPO v rámci Výzvy č. 0231/2022?

Obecně je ale nutno podtrhnout, že nejde o podporu knihoven 

jako takových, ale o vznik kulturního a kreativního centra, kdy 

důraz je kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj 

inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, 

zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, 

včetně kooperativního financování při realizaci a udržitelnosti 

projektu. Přesná specifikace, kterých knihoven se možnost 

čerpání dotace týká není možná, jelikož se jedná o podporu 

projektů, které splní podmínky vyhlášené výzvy. 
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7.

Je možné žádat o 100 % způsobilých nákladů na projekt, a to 

včetně vybavení centra? 

Dle Výzvy č. 0231/2022 může činit spoluúčast státního 

rozpočtu až 100 % z celkových způsobilých nákladů realizace 

projektu a vybavení související s naplňováním a provozováním 

hlavního předmětu investičního záměru kulturního a 

kreativního centra v maximální výši 30 % z objemu 

plánovaného projektu. V případě nestavebních akcí je limit pro 

vybavení související s naplňováním a provozováním hlavního 

předmětu investičního záměru stanoven na 30 mil. Kč.
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Často kladené dotazy k Výzvě č. 0231/2022



8.

 Je možné do projektu uvést i realizaci objektu na pozemku 

objektu, který plánuje žadatel stavebně uzpůsobit pro účely 

kulturního a kreativního centra? Jednalo by se o lehkou stavbu, 

jakýsi "ateliér v plenéru". V objektu by se měly konat v letním 

období mj. masterclassy pro studenty architektury a jiná 

kreativní odvětví, a parková zahrada je kulturní památkou, 

exteriérový ateliér by tedy poskytl kreativnímu centru velkou 

přidanou hodnotu.

Je na rozhodnutí žadatele, jaký zvolí rozsah předloženého 

projektu. Tento rozsah musí být vždy spojen s hlavním účelem 

projektu, rozsahem provozovaných aktivit budovaného 

kulturního a kreativního centra. Nemělo by se tak jednat z 

hlediska žádosti o poskytnutí dotace o neúměrné včlenění 

vedlejších nákladů do celkové realizace.
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9.

Lze akceptovat Prohlášení / čestné prohlášenío zapojení do 

projektu jako doložení podmínky smluv se subjekty kulturního 

a kreativního sektoru?

Ve výzvě je uvedeno: "Smlouvy se subjekty kulturního a 

kreativního sektoru naplňující mezisektorovou spolupráci. Tyto 

smlouvy lze v rámci podání žádosti podat v různých podobách 

(memorandum, smlouva o spolupráci apod.). Deklarovaný 

počet subjektů naplňující tuto povinnost bude na základě údajů 

vložených do žádosti přenesen následně u podpořených 

žadatelů do RoPD" . Případné jednostranné prohlášení pouze 

ze strany žadatele nenaplňuje plnohodnotně zájem aktivního 

zapojení do následného provozu. Forma jednostranného 

prohlášení může být vyhodnocena hodnotiteli jako 

nedostatečná.
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10.

Jaký je stanoven indikátor v rámci Výzvy č. 0231/2022? Indikátor je v rámci výzvy stanoven na „vytvoření kulturního a 

kreativního centra“, kterým se dle Výzvy č. 0231/2022 rozumí 

výstavba nového kulturního a kreativního centra, přestavba 

stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum, rozšíření 

stávajícího kulturního a kreativního centra.
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11.

Jakým způsobem dostatečně popsat kritérium pro hodnocení 

projektu 2.2 Míra spolupráce mezi jednotlivými segmenty a 

obory?

Je třeba co nejpodrobněji popsat (avšak za dodržení zásady 

stručné a jasné informace), jakým způsobem bude projekt 

věcně realizován ve spolupráci subjektů sektoru veřejné 

správy, nevládního neziskového sektoru a podnikatelského 

sektoru viz Příloha Výzvy č. 6_Hodnotící kritéria RKKC. Popis 

modelových případů může být návodný a zpřesňující pro 

hodnotitele.
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12.

Je možné, aby žadatelem bylo město, ale realizátorem projektu 

a budoucím provozovatelem kulturního centra by byla s.r.o. 

100% vlastněná městem na základě dlouhodobé smlouvy 

překračující dobu udržitelnosti projektu?

Realizátorem projektu resp. žadatelem musí být ta osoba, 

která bude předmětnou investiční akci zadávat a realizovat. 

Není tak možné podat žádost jedním subjektem za následného 

provádění investice jinou osobou. Jiná situace může být v 

případě, kdy žadatel je stejný po celou dobu provádění 

investice po samotné dokončení s tím, že následný provoz 

kulturního a kreativního centra bude zajišťovat např. 

prostřednictvím zřizované organizace. Tuto skutečnost a 

postup je však třeba uvést do žádosti.
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13.

V rámci projektu plánujeme kompletní zateplení budovy 

stávajícího kulturního domu. Součástí KD jsou i prostory 

restaurace, které jsou v dlouhodobém nájmu. Je nutné tento 

prostor z projektu vyjmout?

Pokud si žadatel není zcela jistý splněním blokové vyjímky dle 

GBER, doporučujeme tuto část hradit z prostředků žadatele. 

Doporučujeme i prostřednictvím studie proveditelnosti zjistit 

kontrolní otázky k naplnění GBER a to v souvislosti s celkovým 

rozsahem předpokládaných provozovaných aktivit.
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14.

Je uznatelným nákladem např. mobilní dataprojektor nebo 

musí být pevně umístěn tak, aby byl spjatý s budovou?

Je na žadateli jaký rozsah nákladů uvede do žádosti. Základní je 

dodržení zásad stanovených ve výzvě, a to primárně s odkazem 

na účel a hlavní aktivity budoucího centra.
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15.

Jakým způsobem řešit pronájem z realizovaných aktivit? Jedná 

se o příjem projektu? 

Příjem projektu předmětný pronájem není, jelikož projekt je 

dokončen otevřením kulturního a kreativního centra. Z 

hlediska obecného rozsahu plánovaných aktivit a podílu 

pronájmu by měl žadatel usoudit, jakým způsobem bude 

aktivity provozovat v průběhu udržitelnosti a to v souladu s 

podmínkami, v rámci kterých obdržel subjekt veřejnou 

podporu.
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16.

Město získalo nyní státní dotaci z MMR na částečnou 

rekonstrukci kulturního domu. Je možné vlastní 

spolufinancování žadatele ve výzvě MMR uvést do této výzvy 

jako vlastní zdroje žadatele?

Není jednoznačné, z jakého operačního programu byly 

prostředky získány a v jakém rozsahu. Zde je nutné odkázat na 

bod 10 výzvy, tj. zdroje financování. V případě, kdy je realizace 

oddělitelná, doporučujeme tuto nezahrnovat do žádosti. 

Zároveň je nutné zmínit riziko potenciálního dvojího 

financování způsobilých výdajů.
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17.

Provádí registraci do DPMK pouze statutární zástupce? Registraci není třeba řešit prostřednictvím statutárního 

zástupce v případě, kdy má pověřená osoba plnou moc. 

Registraci tak může provádět i pověřená osoba, která má 

posléze v dotačním portálu právo správce. Do dotačního 

portálu je však třeba vložit plnou moc k zastupování.
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18.

Nakolik jsou závazné parametry uvedené ve Studii 

proveditelnosti?

Z hlediska jednotlivých etap realizace lze předpokládat, že se 

jednotlivé parametry budou v průběhu dílčím způsobem měnit, 

a to v přímé souvislosti k připravenosti projektu. Tyto změny 

by však neměly procházet velkými úpravami, ale mělo by jít o 

zpřesnění. Příkladem může být zpracovaná studie 

proveditelnosti, následně dojde ke zpřesnění při DPS a 

následně fází realizační. Popisované změny vyvolané 

dodatečnými úpravami v průběhu stavebního řízení mají 

standardně minimální rozsah.
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19.

Můžeme v případě rekonstrukce části objektu zvolit pouze 

jeden z parametrů obestavěný prostor/zastavěná plocha?

Vždy musí být uveden minimálně obestavěný prostor.
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20.

Parametr mobiliář – v rámci projektu bude pořízen např. 

mobiliář pro kancelář, výtvarnou dílnu a koncertní sál. 

Chápeme správně, že hodnota parametru je pak 3 kpl?

ANO
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21.

Parametr okenní a dveřní výplně – v projektu dojde k repasi 

některých dveří a pořízení několika nových dveří. Co máme do 

hodnoty parametru?

Počty v ks
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22.

Jeden z projektů je ve fázi výběru zhotovitele projektové 

dokumentace, zatím tedy nemáme k dispozici konkrétní 

výstupy požadovaných měrných jednotek. Jak prosím přistoupit 

k vyplnění této tabulky?

Je nutné zadat takové údaje, se kterými v tuto chvíli pro 

základní indikaci projektu disponujete. Parametry lze v 

průběhu realizace projektu měnit a upřesňovat, a to i s 

odkazem na odpověď týkající se "závaznosti parametrů", a 

pouze se souhlasem poskytovatele dotace.
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23.

Mohou být předloženy smlouvy o spolupráci se subjekty 

kulturního a kreativního sektoru v cizím jazyce?

V rámci žádosti bude možné předložit aktuální podobu, avšak s 

předložením či přepisem obsahu dokumentu. V případě 

úspěšného žadatele bude nutné předložit v průběhu realizace 

autorizovaný překlad do českého jazyka.
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24.
Kdy se dokládají smlouvy o spolupráci se subjekty kulturního a 

kreativního sektoru?

Smlouvy je třeba předložit spolu s žádostí o dotaci (viz 

podmínky Výzvy č. 0231/2022).
29.07.2022 verze č. 1

25.

Kdo uzavírá smlouvu o spolupráci se subjekty kulturního a 

kreativního sektoru?

Smlouvy by měly být uzavírány primárně se žadatelem. V 

případě, kdy žadatel je stejný po celou dobu provádění 

investice po samotné dokončení s tím, že následný provoz 

kulturního a kreativního centra bude zajišťovat např. 

prostřednictvím zřizované organizace, je nutné tuto skutečnost 

uvést do žádosti. V takovémto případě lze přistoupit i k 

doložení partnerství popisovaným způsobem.
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26.
Je způsobilý technický dozor stavby a koordinátor BOZP? Ano
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27.

Doporučujete, aby součástí studie byla analýza společensko-

ekonomických přínosů a cost-benefit analýza. Existuje k tomu 

metodika?

Metodika k doporučeným analýzám není součástí výzvy a lze 

tedy využít obecných doporučení a parametrů pro sestavení. 29.07.2022 verze č. 1

28.

Na úvodní stránce je uvedeno, že „Registraci žadatele může 

provést oprávněná osoba, která zaregistruje daného žadatele 

(fyzickou nebo právnickou osobu) a nadále vystupuje v systému 

jako daný žadatel.“ Chápeme správně, že registraci žadatele 

může provést i jiná osoba než statutární zástupce, pokud k 

tomu bude mít udělenou plnou moc?

Registraci není třeba řešit prostřednictvím statutárního 

zástupce v případě, kdy má pověřená osoba plnou moc. 

Registraci tak může provádět i pověřená osoba, která má 

posléze v dotačním portálu právo správce. Do dotačního 

portálu je však třeba vložit plnou moc k zastupování.
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29.

Může být v plné moci bude uvedeno zmocnění ke všem 

úkonům, které souvisejí s projektem, jak jsou uvedeny ve vzory 

plné moci, a navíc by tam bylo uvedeno zmocnění k registraci 

žadatele a administraci žadatele v dotačním systému?

Ano
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30.

Je technicky možné tuto plnou moc nahrát do systému během 

registrace, nebo je to možné až následně?

Ano. Jednotlivé přílohové materiály lze do systému nahrávat v 

průběhu celé doby zpracovávání žádosti, tj. do doby jejího 

podání.
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31.

Myslí se minimálním limitem 30 mil. Kč výše dotace (tedy výše 

způsobilých výdajů) nebo je to míněno jako min. výše celkových 

výdajů projektu (tedy způsobilých i nezpůsobilých výdajů)? 

Jedná se o limit podpory ze státního rozpočtu.
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32.

Je možné žádat o dotaci v rámci této výzvy na opravy 

kulturního domu, který je ve vlastnictví města. Jednalo by se o 

stavební úpravy pro bezbariérový přístup do celého objektu 

kulturního domu, součástí je i zabudování výtahu, který by 

propojil všechna patra, dále by se jednalo o opravu fasády 

kulturního domu a zhotovení nových dveří, které splňují 

požadovanou požární odolnost a bezpečností prvky (výměna 

nových dveře a zádveří se v současné době provádí). V 

kulturním době jsou pořádána různá setkání spolků a sdružení, 

kurzy a poradenská setkání pro podnikatele, pořádají se zde 

také různé jarmarky a trhy, přehlídky, dále plesy a jiné kulturní 

akce.    

Hlavním cílem iniciativy je zajistit rozvoj kulturního a 

kreativního sektoru v rámci ČR (prostřednictvím které má 

vzniknout alespoň 15 regionálních center) s důrazem kladeným 

na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního 

potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či 

zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, přimět jednotlivé 

stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a 

udržitelnosti projektu. Doprovázejícími kritérii je v neposlední 

řadě ovšem i naplňování zelené (primárně právě u investičních 

projektů) či digitální tranzice ekonomiky. Pokud potenciální 

žadatel splňuje podmínky výzvy a její parametry, lze 

předpokládat podání žádosti v rámci předmětného dotačního 

titulu.
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