Odbor kultury a památkové péče
oddělení památkové péče

vyhlašuje výběrové řízení
na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje
na obnovu kulturních památek v roce 2012
Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu – restaurování –
předprojektovou a projektovou dokumentaci kulturních památek (i nezapsaných v ÚSKP
ČR) jsou určeny vlastníkům kulturních památek, které se nacházejí na území Zlínského
kraje, a na jejichž obnově má Zlínský kraj zájem. Výběrové řízení je určeno pro právnické
nebo fyzické osoby, které jsou vlastníky kulturních památek.
Podmínky výběrového řízení:
Do výběrového řízení budou přijaty pouze takové projekty, které splní následující podmínky:












Žadatel souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a výší poskytnuté
dotace.
Poskytnutí přiznané dotace je vázáno na podpis smlouvy mezi Zlínským krajem a
příjemcem. Tato smlouva definuje náležitosti použití dotace.
Příjemce dotace je povinen provést výběr dodavatele v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách.
Maximální možná dotace může dosáhnout výše 65% předpokládaných nákladů na
realizaci projektu v roce 2012.
Žadatel o veřejnou podporu musí doložit zajištění financování projektu tak, aby spolu
s požadovanou dotací bylo zajištěno 100% nákladů na realizaci projektu v roce 2012.
Z dotace nelze hradit modernizaci a provozní náklady, nelze ji použít na činnosti,
které nemají povahu záchrany památky, její rehabilitaci a následnou revitalizaci (např.
půdní vestavby, přístavby, jiné nástavby apod.). Dále z dotace nelze hradit práce
prováděné svépomocí a stavební materiál, který nebude zabudován do stavby
v letošní pracovní sezóně.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 15. listopadu 2012.
Nedodržení kterékoliv z podmínek je důvodem k vyřazení z výběrového řízení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Žadatel může podat maximálně dvě žádosti na podporu různých kulturních památek
(každá předložená žádost musí být zaměřena pouze na jednu kulturní památku).

Přihlášení do výběrového řízení:
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z Fondu kultury
Zlínského kraje na stavební obnovu – restaurování – předprojektovou a projektovou
dokumentaci kulturních památek ve Zlínském kraji v roce 2012“. Formulář žádosti vč.
dokumentů Fondu kultury Zlínského kraje – Statut FK ZK a Pravidla pro poskytování a
vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje, které obsahují podrobné informace, jsou
k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Kultura > Fond kultury, nebo na
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odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, kontaktní osoba – Mgr. Eva Lidáková, telefon 577 043 610, e-mail: eva.lidakova@krzlinsky.cz .
Žádost se předkládá v jednom originále, povinné doklady se připojí 1x.
Žádost musí být podána pouze poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu
Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nejpozději do 15. února 2012. Žádosti podané
po stanoveném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny!
Nepřijímají se žádosti zaslané faxem.
UPOZORNĚNÍ!
V RÁMCI VYHLÁŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SI MŮŽE ŽADATEL PODAT POUZE
DVA PROJEKTY!
UPOZORŇUJEME, ŽE BUDOU PŘIJATY POUZE KOMPLETNĚ A SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ
ŽÁDOSTI VE FORMĚ A ÚPRAVĚ PŘEDEPSANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A TO VČETNĚ
VŠECH POVINNÝCH DOKLADŮ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE ŽÁDOST VYŘAZENA.
ROVNĚŽ NEPRAVDIVĚ UVEDENÉ ÚDAJE JSOU DŮVODEM K VYŘAZENÍ ŽÁDOSTI.

Mgr. Pavel Macura
vedoucí odboru kultury a památkové péče
v zastoupení
PhDr. Janou Spathovou
vedoucí oddělení památkové péče
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