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1. Aktuální dotační výzvy

Ministerstvo kultury ČR
A) Havarijní program
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo ke dni 14. prosince 2018 dotační
program na obnovu kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce obnovy
nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2019 na místně
příslušných územních odborných pracovištích NPÚ.
Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních
památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební
zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení
klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

1. Aktuální dotační výzvy

Ministerstvo kultury ČR
B) Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a
krajinné památkové zóny
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 14. prosince 2018 dotační
program na obnovu kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce obnovy
nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2019 na místně
příslušných územních odborných pracovištích NPÚ.
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci
komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování
nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například
zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování
venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se
nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

1. Aktuální dotační výzvy

Ministerstvo kultury ČR
C) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností žadatelé podávají žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s
rozšířenou působností.

Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den 28. února 2019.

1. Aktuální dotační výzva

Ministerstvo zemědělství ČR
D) Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2019
Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen
dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských
prvků.
Žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února 2019.

1. Aktuální dotační výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E) Podpora obnovy a rozvoje venkova - Obnova drobných sakrálních staveb a
hřbitovů
podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v
katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku
účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
kaple, kaplička, márnice,
socha,
boží muka, kříž.
Dále pak na obnovu:
prostoru hřbitovů,
hřbitovní zdi.
Výzva: do 28.2.2019
Žadatel: obec (církev)

2. Fond Zlínského kraje
Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami
definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně PROGRAMY
PODPORY v sekcích Fondu Zlínského kraje:
•

•
•
•
•

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ na podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo
oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu,
KULTURA na podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek,
MLÁDEŽ A SPORT na podporu sportovních a mládežnických aktivit,
SOCIÁLNÍ VĚCI na podporu sociálně zdravotních aktivit,
ROZVOJOVÉ PROJEKTY na financování rozvojových projektů Zlínského kraje.

3. Program KUL03-19

3. Program KUL03-19
Kulturní památka = památka (nemovitá i movitá) zapsaná na seznamu v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Památka místního významu = památka, která vykazuje hodnoty, ale tyto
nedosahují celostátního významu, ale pouze místního či regionálního.

3. Program KUL03-19
Vyhlášení výzvy:
20. 12. 2018
Příjem a registrace žádostí:
od 21. 1. 2019 do 1. 2. 2019 do 12 hodin
Alokace:
6.000.000 Kč
Neinvestiční dotace - dotace na neinvestiční akci, jejíž výdaje jsou spojené s
údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.

3. Program KUL03-19
Minimální výše dotace 35.000 Kč.
Maximální výše dotace 300.000 Kč u kulturních památek
200.000 Kč u památek místního významu
Maximální míra dotace činí 60% z celkových způsobilých výdajů projektu
(50% u obcí nad 5000 obyvatel).
Příspěvek je přísně účelový a je poskytován na náklady spojené s obnovou
památky, která směřuje k uchování kulturně-historických hodnot dědictví
pro další generace.

3. Program KUL03-19
ZPŮSOBILÝMI ŽADATELI o dotaci z programu KUL03-19 mohou být fyzické nebo právnické osoby,
které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území
Zlínského kraje.

DOTACI NELZE POSKYTNOUT:






politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů;
příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj;
organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky
státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

3. Program KUL03-19

fyzická realizace projektu:

02. 02. 2019 – 15. 11. 2019

doba realizace projektu:

02. 02. 2019 – 20. 11. 2019

předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním: 21. 11. 2019

3. Program KUL03-19
Podávání žádostí:
elektronicky vyplněný formulář Žádosti je nutné zaslat přes tlačítko „Odeslat elektronicky
úřadu, poté vytisknout, podepsat a předložit (poštou nebo osobně; lze zaslat i datovou
schránkou) v tištěné podobě včetně příloh na adresu:
Zlínský kraj
odbor kultury a památkové péče
třída T. Bati 21
761 90 Zlín

4. Diskuse, dotazy

Děkuji za pozornost.
Ing. Alena Pospíšilová
vedoucí oddělení památkové péče
Tel. 577 043 607
alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz
Bc. Zuzana Dvořáčková
tel. 577 043 604
zuzana.dvořáčková@kr-zlinsky.cz

