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Program KUL05-19
• Rada Zlínského kraje dne 10. prosince 2018 usnesením č.1064/R32/18
schválila KUL05-19 Program Otevřené brány
• Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17. prosince 2018 schválilo k
rozdělení v rámci programu KUL05-19 finanční prostředky v celkové výši
1.350.000 Kč z toho:
o na rok 2019 částka ve výši 450.000 Kč
o na rok 2020 částka ve výši 450.000 Kč
o na rok 2021 částka ve výši 450.000 Kč

• Program je vyhlášen na období: 1. 5. 2019 – 31. 10. 2021

Cíle programu a účel, na který mohou být finanční
prostředky poskytnuty
Cíle programu
Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména
umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části
kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro
obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

Účel, na který mohou být finanční prostředky poskytnuty
Zajištění přístupnosti sakrálního objektu návštěvníkům v turistické sezoně v období
květen až září a to v letech 2019 - 2021 ve zvoleném návštěvnickém režimu včetně
zajištění bezplatných průvodcovských služeb návštěvníkům.

Kritéria přijatelnosti žádosti o poskytnutí dotace
•

Žadatel – fyzické podnikající nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem
sakrálního objektu* na území Zlínského kraje

•

Žadatel může podat maximálně 1 žádost na jeden objekt

•

Minimální výše dotace činí na 1 projekt 10.000 Kč/rok

•

Maximální výše dotace činí na 1 projekt 30.000 Kč/rok

•

Maximální míra dotace pro každé rozhodné období činí max. 40 % celkových
způsobilých výdajů projektu, a současně maximální výše dotace za kalendářní
měsíc:
• Plného návštěvnického režimu činí 6.000 Kč,
• Víkendového návštěvnického režimu činí 2.000 Kč.

•

Projekt se musí konat na území Zlínského kraje

* Pro účely tohoto Programu se sakrálním objektem rozumí: chrám, bazilika, kostel, kaple.

Výběr návštěvnického režimu
Pro zajištění přístupnosti objektu návštěvníkům v daném kalendářním roce
v měsících květen až září si žadatel pro jednotlivé měsíce zvolí:
PLNÝ NÁVŠTĚVNICKÝ REŽIM – nejméně 6 dní týdně.
nebo
VÍKENDOVÝ NÁVŠTĚVNICKÝ REŽIM – soboty, neděle a svátky.

Otevírací doba
bude stanovena v rozmezí od 10 do 19 hodin tak, aby činila nejméně 6 hodin denně, s výjimkou neděle, kdy
otevírací doba činí nejméně 4 hodiny denně.
V době státních svátků bude otevírací doba stejná jako o sobotách.
V době církevních obřadů či kulturních pořadů se od prohlídky upouští. Po celou dobu veřejné přístupnosti
kostela bude návštěvníkům k dispozici průvodce, který bude zajišťovat bezplatné průvodcovské služby.

Výdaje projektu
Způsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

Způsobilými výdaji se rozumí takové výdaje, které
mají přímou vazbu na realizaci projektu, přímo
souvisí s účelem projektu a jsou uvedeny ve
Smlouvě. Při splnění těchto podmínek jsou
způsobilými výdaji pouze odměny průvodců z
dohody o provedení práce či pracovní činnosti či
mzdy či platy na základě pracovní smlouvy.

• v čase a místě neobvyklé mzdy a platy či odměny z dohod
konaných mimo pracovní poměr
• ostatní osobní výdaje (odměny poskytované podle zvláštních
právních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah
k zaměstnavateli; odměny za využití vynálezů, průmyslových
vzorů, aj.; odměny podle předpisů o autorském právu;
odměny z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů;
odstupné poskytované při skončení pracovního poměru;
odchodné; odměny členům orgánů společnosti a družstva
hrazené z nákladů i ze zisku; částky, které zaměstnavatel
refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění
zahrnovaných do OON)
• odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
příjemce,
• výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé
povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na
penzijní/životní pojištění, příspěvky na rekreaci, stravenky
apod.)
• výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí
• účetně nedoložitelné výdaje

Spolupráce s obcí
Na základě předchozích zkušeností v projektu Otevřené Brány v letech
2009 – 2018 je žádoucí, aby na realizaci projektu participovala obec,
v jejímž katastru se dotčený objekt nachází, a byla dalším veřejným
zdrojem dofinancování projektu. Toto spolufinancování indikuje zájem a
ochotu obce podporovat kulturní dění a rozvíjet v místě cestovní ruch.
V případě, že do projektu bude zapojena obec, je povinnou přílohou žádosti
o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje doložení závazného příslibu obce ke
spolufinancování formou usnesení příslušného orgánu obce (rady či
zastupitelstva) nebo smlouva o poskytnutí dotace prokazující finanční
partnerství obce na projektu.
Podepsanou Veřejnoprávní smlouvu s obcí o spolupráci předloží žadatel
nejpozději v před podpisem smlouvy ze ZK.

Předpokládaný časový harmonogram
•
•
•
•

Zahájení příjmu žádostí ....................... 21. 1. 2019 v 8:00 hod
Ukončení příjmu žádostí ………………….. 28. 2. 2019 ve 12.00 hod *
Vyhodnocení žádostí ………………………. březen 2019
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v orgánech kraje Zlínského kraje a
schválení smlouvy ……………….
duben 2019
• Projekt se skládá ze tří rozhodných období (v němž musí příjemci způsobilé
výdaje projektu vzniknout a být jím současně i uhrazeny):
1. 5. – 31. 10. 2019
1. 5. – 31. 10. 2020
1. 5. – 31. 10. 2021
• Nejzazší termín pro předkládání Závěrečných zpráv a vyúčtování dotace
za jednotlivá rozhodná období je 30. 11. příslušného roku
 Do toho termínu musí být žádost zaslána elektronicky a zaevidována
v tištěné podobě spolu s povinnými přílohami na podatelně KÚZK.
Žádosti doručené po tomto termínu budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

Požadavky na zpracování žádosti
•

Žádost musí být předložena poskytovateli na formuláři Žádosti v tištěné podobě (popř. zaslána pomocí
datové schránky) společně se všemi povinnými přílohami. Formulář Žádosti je zveřejněn společně
s Programem na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách
Zlínského kraje (od 21. 1. 2019 do 28. 2. 2019).

•

Žádost musí být úplná a musí být předložena v jednom originálu.

•

Za okamžik předložení Žádosti je považován den eventuálně hodina a minuta předložení/doručení
tištěné verze Žádosti.

•

Současně musí být zaslána žádost i v elektronické podobě na adresu:

•

Žádost včetně příloh musí být vyhotovena v českém jazyce.

marek.knot@kr-zlinsky.cz.

Kontaktní osoba
Ing. Marek Knot
Oddělení kultury
Krajského úřadu Zlínského kraje
tel. č.:

577 043 603
e-mail:

marek.knot@kr-zlinsky.cz
odkazy na webové stránky:

www.kr-zlinsky.cz/dotace
Zlínského kraje/kultura

Program Otevřené brány

