
 

 

Výzva na podporu bilaterální spolupráce 
STUDIJNÍ CESTA – TECHNICKÉ/PRŮMYSLOVÉ PAMÁTKY V NORSKU 

28. - 30. 11. 2018 
 

Program „Kultura“  
Fondy EHP 2014-2021 

 
Ministerstvo kultury, jako Partner Programu „Kultura“  

 
vyhlašuje  

dne 18.10.2018 
 

VÝZVU 
 

k účasti na studijní cestě v Norsku zaměřené na revitalizaci průmyslového (technického) 
kulturního dědictví.  

 
 

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví pořádá 28. - 
30. listopadu 2018 zahraniční studijní cestu, jejímž cílem je podpořit bilaterální spolupráci 
mezi Norskem a Českou republikou v oblasti průmyslového (technického) kulturního dědictví 
a usnadnit navázání spolupráce mezi budoucími žadateli v otevřených výzvách Programu 
„Kultura“1 a partnery z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).  
 
Studijní cesta umožní sdílení znalostí, zkušeností a osvědčených postupů s obnovou a 
využitím movitého/nemovitého průmyslového (technického) kulturního dědictví mezi 50 
norskými a českými odborníky, vlastníky či správci kulturních památek. 
 
1. Oprávnění účastníci/žadatelé o účast na studijní cestě 
 

• všichni oprávnění žadatelé o grant v rámci otevřených výzev Programu „Kultura“1), 
kteří předpokládají realizovat projekt zaměřený na movité/nemovité průmyslové 
(technické) kulturní dědictví ve spolupráci s relevantním partnerem 
z donorského státu. Oprávněným žadatelem se rozumí právnická osoba, která je 
vlastníkem/správcem průmyslové (technické) kulturní památky (tzn. veškeré 
veřejné  
i soukromé, komerční i nekomerční subjekty a nevládní organizace založené jako 
právnické osoby v ČR a mezinárodní organizace, jejich orgány nebo agentury 
aktivní v ČR). 
 

• odborné instituce zabývající se správou, ochranou nebo obnovou průmyslového 
(technického) kulturního dědictví  

                                                            
1 Vyhlášení otevřených výzev v Programu „Kultura“ v rámci Fondů EHP (movité/nemovité kulturní dědictví) je 
plánováno ve druhém čtvrtletí roku 2019, respektive roku 2020.  Výzvy budou zaměřeny na ochranu, obnovu 
a revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně strategií pro jejich dlouhodobé využití 
(2Q 2019) a dále na vytváření hodnot a inovativní využití kulturního dědictví (2Q 2020). Oprávnění 
žadatelé budou právnické osoby, které jsou vlastníky/správci kulturní památky (tzn. veškeré veřejné i 
soukromé, komerční i nekomerční subjekty a nevládní organizace založené jako právnické osoby v ČR a 
mezinárodní organizace, jejich orgány nebo agentury aktivní v ČR). Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli. 
S ohledem na další zdroje financování nebudou podpořeny „Národní kulturní památky“ a „Památky UNESCO“. 



 

 

 
Fyzické osoby, které jsou vlastníky/správci průmyslového (technického) kulturního 
dědictví, nejsou oprávněnými žadateli. 
 

2. Podpořené aktivity 
 

Předpokládá se aktivní účast v rámci celé studijní cesty, které se koná v Norsku 
ve dnech 28. - 30. 11. 2018. 
 
Předběžný program studijní cesty je uveden v příloze č. 1 této Výzvy. 
 
Tlumočení bude zajištěno. 

 
3. Způsobilé výdaje  
 

Výdaje jsou ze 100 % hrazeny z Programu Kultura v rámci Fondů EHP.  
Výdaje na letenky (Praha – Oslo – Praha), ubytování (2 noci), stravu (snídaně, 
oběd, večeře) a dopravu v místě konání jsou zajištěny  
a hrazeny ze strany Ministerstva kultury. Za jednu organizaci se mohou studijní cesty 
zúčastnit maximálně dvě osoby. 
Ostatní výdaje spojené se studijní cestou hradí žadatel a nejsou uznatelnými výdaji. 
Takovými výdaji může být kapesné, stravné, individuální doprava v místě konání, 
doprava v rámci ČR atd. 
 

4. Předkládání Žádostí  
 
Formulář žádosti je Přílohou č. 2 výzvy a je k dispozici ke stažení na internetových 
stránkách www.eeagrants.cz  
 
Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou a případně doložena plná 
moc/pověření k podpisu.  
 
Kompletní Žádost je předkládána výhradně elektronicky v českém jazyce (podepsaná 
naskenovaná žádost), na e-mailovou adresu fondyehp@mkcr.cz. Žádosti lze zasílat 
nejpozději do 5. 11. 2018 do 12:00 hod. 
 
Při zpracování Žádosti je nutné, aby se žadatel ujistil, že splňuje kritéria 
oprávněnosti pro účast na studijní cestě. 

 
5. Hodnocení a výběr účastníků  

Při hodnocení žádosti bude Ministerstvem kultury posuzována oprávněnost žadatele a 
formální náležitosti žádosti:  

• oprávněnost žadatele, 

• vyplnění všech požadovaných informací 
Výběr účastníků  
Žádosti, které splní formální náležitosti a oprávněnost budou zařazeny do seznamu 
účastníků, dle data (času) jejich přijetí. Žádosti nebudou hodnoceny na základě 
bodového hodnocení. 

http://www.eeagrants.cz/
mailto:fondyehp@mkcr.cz


 

 

 
Maximální počet účastníků studijní cesty je 27 osob. Tzn. prvních 27 žadatelů 
(účastníků), jejichž Žádost splní formální náležitosti  
a oprávněnost, se zúčastní studijní cesty.  
 
Ministerstvo kultury bude průběžně (po kontrole oprávněnosti Žádosti) informovat 
e-mailem Žadatele o jeho zařazení/nezařazení do seznamu účastníků studijní cesty 
a informovat účastníky o dalším postupu. 
 
Zařazením do seznamu účastníků studijní cesty vzniká povinnost se studijní cesty 
v Norsku v daném termínu zúčastnit. V případě neúčasti může Ministerstvo kultury 
vyžadovat po žadateli uhrazení relevantních, již vynaložených, nákladů spojených 
s jeho plánovanou účastí (letenky, ubytování, atd.). 

 
Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo studijní cestu zrušit v případě nízké 
účasti.   

 
6. Kontakt 

 
Kontaktní osoba: Radek Bouška, radek.bouska@mkcr.cz 
 
 

7. Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – Předběžný program studijní cesty 
Příloha č. 2 – Formulář žádosti  
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