Dotace a granty v oblasti památkové péče
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/default.htm

Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou
nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické
zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně
těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/program-zachranyarchitektonickeho-dedictvi-430/

Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších
oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a
nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících
se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo
památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy,
pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň
finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní památky.
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné
památkové zóny
Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se ve
vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a krajinných památkových zónách
(zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a
božích muk).
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431

Program restaurování movitých kulturních památek
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních
památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací
umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo
náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech).
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně
neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny
na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České
republiky.
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovykulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Program Podpora pro památky UNESCO
Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008.
Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních
prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů,
vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem
programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví,
které se nacházejí na území ČR.
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433

Program Podpory občanských sdružení v památkové péči
Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené občanskými
sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i
movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/dotaceobcanskym-sdruzenim-1545/

Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění
mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými
organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti.
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/programpodpora-zachrannych-archeologickych-vyzkumu-18049/
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