PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A
RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK
MÍSTNÍHO VÝZNAMU
KUL03-16

Ing. Alena Pospíšilová, 7.3.2016

REVIZE DOTAČNÍHO SYSTÉMU ZLÍNSKÉHO KRAJE




Unifikace a sjednocení pravidel pro poskytování programové a individuální
podpory ve vazbě na změny vyvolané nabytím účinnosti zák. č. 24/2015 Sb.,
kterým se mj. mění zák. č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 129/2000 Sb., O
krajích, ve znění pozdějších předpisů;
Integrace fondů Zlínského kraje: Programového fondu, Fondu kultury, Fondu
mládeže a sportu a Sociálního fondu do Fondu Zlínského kraje.

FOND 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.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY:
dne 26.2.2016
http://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-k-predlozeni-zadosti-o-dotaciz-fondu-zlinskeho-kraje-sekce-kultura-pro-rok-2016-ud6973.html

PŘÍJEM A REGISTRACE ŽÁDOSTÍ:
od 29.03.2016 do 08.04.2016 do 12:00 hod
Tištěná podoba žádostí

PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU








V r. 2016 alokováno v rozpočtu 5 850 000 Kč.
Neinvestiční dotace.
Kulturní památky: min. výše 35 000 Kč, max. výše 300 000 Kč.
Památky místního významu: min. výše 35 000 Kč, max. výše 200 000 Kč.
Maximální míra podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí 60%
celkových způsobilých nákladů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel
maximálně 50% z celkových způsobilých nákladů na projekt.

DOTACI LZE POSKYTNOUT:
fyzickým nebo právnickým osobám, 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.

ŽADATEL MŮŽE PŘEDLOŽIT:




na stavební obnovu a restaurování kulturních památek: maximálně jeden
projekt v jednom kalendářním roce na obnovu jednoho objektu,
na stavební obnovu a restaurování památek místního významu:
maximálně jeden projekt v jednom kalendářním roce na obnovu jednoho
objektu.

STAVEBNÍ OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK:
Z programu KUL03-16 lze podpořit obnovu nemovitých kulturních památek a
drobné architektury (tj. staveb, volných plastik v terénu, pomníků, památníků
(zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se
zák.č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Z programu KUL03-16 nelze podpořit obnovu či restaurování movitých věcí,
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se
zák.č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (např.
restaurování tapiserií, historických zbraní apod.), předmětem podpory není úprava
terénu či obnova zeleně.

STAVEBNÍ OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU:
Z programu KUL03-16 lze podpořit obnovu exteriéru nemovitých památek místního
významu a drobné architektury, tj. staveb (např. měšťanských domů, zemědělských
usedlostí, volných plastik v terénu, pomníků, památníků), dotvářejících kulturní ráz
krajiny Zlínského kraje.
Z programu KUL03-16 nelze podpořit obnovu či restaurování movitých věcí (např.
obnovu historické parní hasičské stříkačky), předmětem podpory není obnova
interiérů staveb, ani úprava terénu či obnova zeleně.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:


výdaje prokazatelně související s obnovou památky, tj. výdaje spojené s
uchováním souhrnných památkových hodnot objektu jako je oprava,
restaurování apod.

Aby mohly být výdaje považovány v kontextu projektu za způsobilé, musí:

 být v souladu s českou legislativou,
 být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek,
 být přiměřené a nezbytné pro uskutečnění projektu a musí vyhovovat zásadám
zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti, přiměřenosti a hospodárnosti,
 být vynaloženy během doby realizace projektu, na který je podpora
poskytována,
 být skutečně vynaloženy, být zachyceny v účetnictví příjemce podpory, být
prokazatelné a podložené prvotními doklady.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:










činnosti, které nemají povahu záchrany památky, její rehabilitaci a následnou
revitalizaci (např. půdní vestavby, přístavby, jiné nástavby apod.),
náklady spojené s modernizací (např. zateplení, vytápění, elektroinstalace,
rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární
technika, výplně otvorů z plastu nebo typu EURO, protipožární okna, dveře a
stěny, instalace zdravotechniky apod.),
náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurátorský záměr,
restaurátorskou zprávu, stavebně historický a restaurátorský průzkum,
čištění a úklid budov (např. podkroví),
provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech),
pronájem hygienického zařízení (TOI, TOI),

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:











daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí,
poplatek za skládku, apod.,
hromosvody (pokud nejsou součástí obnovy střešní krytiny), izolační střešní folie
apod.,
protiradonová opatření,
výdaje na provozní náklady (např. cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování,
koordinační činnost apod.),
položka v rozpočtu „rezerva“, zařízení staveniště
lešení a stavební výtahy,
kopie sochařských děl a výdusky.

INFORMOVÁNÍ NE/ÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ:
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů po rozhodnutí orgánů
kraje.
ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU NE/PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ S ODŮVODNĚNÍM NEPŘIDĚLENÍ
PODPORY:
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po rozhodnutí orgánů
kraje;
Zveřejnění informací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
PROPLACENÍ PODPORY NA ZÁKLADĚ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY S VYÚČTOVÁNÍM PODPORY:
Po skončení realizace projektu předloží příjemce dotace výkonnému útvaru písemnou
Závěrečnou zprávu s vyúčtováním podpory v souladu se Smlouvou;
formulář Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory bude zveřejněn na webových
stránkách.

ZMĚNY PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PODPORY:
Změny nepodstatného charakteru nutné oznámit nejpozději v Závěrečné zprávě s
vyúčtováním podpory:









změna banky/bankovního účtu,
změna adresy sídla příjemce/zřizovatele,
změna statutárního orgánu/kontaktní osoby,
změna názvu zřizovatele,
změna názvu příjemce,
změna zdrojů nebo výše podílů těchto zdrojů na financování projektu (mimo podpory
ZK),
změna harmonogramu realizace projektu, nesmí však dojít k překročení nejzazšího
data ukončení realizace projektu, stanoveného ve Smlouvě, tj. 15.11.2016.

Přesáhnou-li přesuny v rámci rozpočtu projektu mezi jednotlivými položkami výdajů v souhrnu
maximální limit 30% celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu, popř. dojde-li k jiné
podstatné změně ovlivňující účel projektu:
musí příjemce písemně požádat poskytovatele podpory o změnu Smlouvy, přičemž musí být
respektovány následující všeobecné principy:
1. žádost o změnu Smlouvy musí být příjemcem, jehož podpora byla schválena příslušným orgánem
kraje, doručena poskytovateli podpory minimálně 30 kalendářních dnů před realizací změny
projektu a v přiměřené lhůtě, zpravidla minimálně 30 kalendářních dnů před zasedáním orgánu
kraje tak, aby bylo možné vypracování dodatku,
2. žádost příjemce o změnu podmínek Smlouvy musí být příjemcem řádně odůvodněná a nemusí být
poskytovatelem podpory automaticky akceptována. V případě, že jsou změny podmínek Smlouvy
poskytovatelem akceptovány, musí být schváleny příslušným orgánem kraje formou dodatku,
3. změny Smlouvy je možné provádět pouze během plnění Smlouvy a nelze je aplikovat se zpětnou
účinností,
4. účel dodatku musí být těsně spjat s povahou projektu řešeného původní Smlouvou.

KONTAKTNÍ OSOBA K PROGRAMU KUL03-16:
Mgr. Jitka Korbelová, Oddělení památkové péče
email: jitka.korbelova@kr-zlinsky.cz

tel: 577 043 610

DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Alena Pospíšilová
vedoucí Oddělení památkové péče
tel. 577 043 607
e-mail: alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz

