Zlínský kraj vydává na rok 2014
Výzvu k předložení žádostí o dotaci z „Fondu kultury Zlínského kraje“

„STAVEBNÍ OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK
A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“
Předmět
Podpora zachování a obnovy kulturních památek a památek místního významu,
které se nacházejí na území Zlínského kraje, a na jejichž obnově má Zlínský kraj
zájem.
Termín vyhlášení:

10.1.2014

Termín uzávěrky podání žádostí:

10.2.2014
Cíle programu

Cílem programu je zachování kulturního dědictví kraje formou podpory na zvýšené
náklady spojené se záchranou, obnovou, zachováním a využitím kulturních památek
a památek místního významu.
Přidělení a použití dotace se řídí směrnicí SM/15/03/12 programu „Pravidla pro
poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje“, které tvoří přílohu
této výzvy.
Údaje pro zasílání žádostí
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z Fondu
kultury Zlínského kraje na stavební obnovu – restaurování kulturních památek
a památek místního významu ve Zlínském kraji v roce 2014“. Formulář žádosti,
vč. dokumentů Statut Fondu kultury Zlínského kraje, směrnice SM/15/03/12 Pravidla
pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje“, které obsahují
podrobné informace a seznam povinných příloh žádosti, jsou k dispozici na
internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Kultura > Dotace a granty > Fond kultury
Zlínského kraje. Žádosti o dotace se předkládají v jednom originále, povinné doklady
se připojí 1x.
Žádosti o dotace se předkládají osobně, prostřednictvím podatelny krajského úřadu,
nebo poštou na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče,
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
U zasílaných žádostí je rozhodující datum podání žádosti k poštovní přepravě.
Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou do programu zařazeny. Nepřijímají
se žádosti zaslané faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Upozorňujeme, že budou přijaty pouze kompletně a správně vyplněné žádosti ve
formě a úpravě předepsané Zlínským krajem, a to vč. všech povinných příloh.
V opačném případě bude žádost vyřazena. Rovněž nepravdivě uvedené údaje jsou
důvodem k vyřazení žádosti.
Konzultační místo
Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, odbor kultury a památkové
péče, oddělení památkové péče, 13. patro.
kontaktní osoba: Bc. Radka Opočenská, číslo dveří 1342, telefon 577 043 604,
e-mail: radka.opocenska@kr-zlinsky.cz.
Podmínky:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

V rámci vyhlášené výzvy si může žadatel podat žádost pouze na jeden
projekt na stavební obnovu a restaurování kulturní památky a jeden
projekt na stavební obnovu a restaurování památky místního významu.
Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté
Zlínským krajem.
Objekt, který je předmětem obnovy, nesmí být předmětem exekučního řízení.
Realizace projektu stavební obnovy nebo restaurování musí být dokončena
nejpozději do 15.11.2014.
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. Na poskytnutí
dotace není právní nárok.
Příjemce dotace je povinen provést výběr dodavatele v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Žadatel o dotaci musí doložit zajištění financování projektu tak, aby spolu
s dotací bylo zajištěno 100% krytí nákladů na realizaci projektu v roce 2014.
Maximální dotace může dosáhnout výše 60% předpokládaných uznatelných
nákladů na realizaci projektu v roce 2014.
Žadatelem požadovaná celková výše dotace musí být zaokrouhlena na celé
stokoruny.
Projekty doporučené ke schválení budou předkládány radě, případně
zastupitelstvu kraje, s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení
celkové požadované dotace na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl
dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
U posledního podpořeného projektu může být dotace zkrácena tak, aby nebyla
překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li k
takovémuto zkrácení výše dotace, bude návrh výše dotace s žadatelem
projednán.
Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu
spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za
současného splnění všech níže uvedených podmínek:

14.

15.

16.

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami
vyhlášeného dotačního programu,
c) vznikl příjemci v období realizace projektu,
d) byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
e) prokazatelně souvisí s obnovou památky, tj. je nákladem na práce
zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu jako je údržba,
oprava, restaurování apod.,
f) má neinvestiční charakter.
Náklady nesplňující podmínky dle odst. 13 tohoto článku jsou neuznatelné.
Neuznatelnými náklady jsou rovněž:
g) daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce je plátcem daně z přidané
hodnoty a bude nárokovat vrácení DPH,
h) náklady na práce spojené s obnovou památky prováděné svépomocí,
stavební materiál, který nebude zabudován do stavby do 15.11.2014,
i) náklady na zpracování projektové dokumentace,
j) náklady spojené s modernizací: zateplování, vytápění, elektroinstalace,
rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technické
instalace, nové typy oken a dveří (tzv. europrofily), zřizování obytných
podkroví, nových bytových jednotek, přístavby, nové vikýře, úpravy
veřejných prostranství, parkové úpravy vč. ošetření zeleně, kopie
sochařských děl,
k) provozní náklady (zábor veřejného prostoru, čištění ostatních ploch –
chodníků, sousedících parcel; transfer, doprava materiálu či osob na
stavbu, dopravní značení, ochranné pomůcky, poplatek za uložení suti na
skládku, externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské
služby, konzultace, auditorské služby apod.).
Uznatelné náklady musí být v žádosti přehledně, reálně a pravdivě
specifikovány formou položkového rozpočtu projektu. Tento rozpočet je v
případě poskytnutí dotace závazný.
Nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem dotace je důvodem
k vyřazení žádosti z výběrového kola.

PhDr. Romana Habartová
Vedoucí odboru kultury a památkové péče

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2014

