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1. FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE

 zřízen v roce 2001 dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
 dne 4. 9. 2012 byl notifikován Evropskou komisí „Program podpory kultury
ve Zlínském kraji“, schválením programu byla nastavena pravidla pro
transparentní přidělování finančních prostředků, vč. posuzování žádostí,
 v letech 2001 – 2013 rozděleno z fondu na obnovu památek 91 mil. Kč,
na podporu kulturních aktivit a akcí 34 mil. Kč.

2. DRUHY DOTACÍ Z FONDU KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE
NA OBNOVU PAMÁTEK
Minimální výše (v Kč)
dotace na 1 projekt

Maximální výše (v Kč)
dotace na 1 projekt

A. stavební obnova a restaurování
kulturních památek

35.000

300.000

B. stavební obnova a restaurování
památek místního významu

35.000

200.000

Druh podpory v r. 2014

 maximální možná dotace může dosáhnout výše 60% celkových nákladů na
realizaci projektu či akce v daném roce

3.Stavební obnova a restaurování
kulturních památek a
památek místního významu

4. Příspěvek je přísně účelový a je poskytován na zvýšené náklady
spojené s obnovou památky, která směřuje
k uchování kulturně-historických hodnot dědictví
pro další generace bez ohledu na vlastnictví věci.

Nelze však hradit investice, modernizace, půdní
vestavby, řešit těžkou finanční situaci apod.

Žadatel může podat max. jeden projekt na obnovu kulturní památky a
jeden projekt na obnovu památky místního významu v kalendářním
roce.

5. ŽÁDOSTI O DOTACI

 možnost podávání žádostí je vždy jedenkrát ročně zveřejněna na
úřední desce Krajského úřadu a na internetových stránkách Zlínského
kraje,
 formulář žádosti, seznam potřebných dokumentů, vč. povinných příloh
naleznete na web stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci
„KULTURA“

6. PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
 žádosti posuzuje Kulturní komise Rady Zlínského kraje, rozhoduje Rada
Zlínského kraje, případně zastupitelstvo,

Hodnotí se:
a)
b)

c)

kredibilita žadatele – kvalita a důvěryhodnost žadatele, podpora ze strany
veřejnosti
kvalita předkládaného projektu – umělecká kvalita, územní význam a jedinečnost,
kvalita projektu (obnovy) směřující k uchování památkových hodnot objektů,
závěrečné etapy víceletých obnov, stavebně-technický stav,
ekonomické parametry projektu – splnění kritéria přiměřenosti nákladů projektu a
zdůvodnění žádosti, sdružení finančních prostředků v rámci regionálních a
národních dotačních titulů, finanční podpora ze strany obce, snaha žadatele o
získání dalších finančních prostředků (např. úvěr, sbírka apod.),

7. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VYÚČTOVÁNÍ
 na dokladech prokazujících využití dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje chybí trvalé označení „Dotace FK ZK“,
 příjemce dotace nedodrží termín stanovený pro odevzdání vyúčtování,
 k fakturám a jiným účetním dokladům není dodán doklad o jejich
zaplacení,
 k vyúčtování není dodán materiál prokazující publicitu poskytovatele
finanční podpory,
 na fakturách, smlouvách je uvedeno rozdílné datum konání projektu,
akce než v uzavřené smlouvě,
 ve vyúčtování jsou vykázány vícepráce (nad rámec smlouvy o dílo),

8. FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009 - 2013
Podpora obnovy kulturních památek a památek místního významu
Přijaté
žádostí

Podpořené
žádosti

Požadavek v
Kč

Přidělené
dotace v Kč

2009

170

126

30.797.543

13.758.000

2010

143

98

25.344.001

9.061.000

2011

106

74

19.026.914

6.162.454

2012

104

91

16.396.214

6.277.897

2013

91

43

12.274.117

4.124.746

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Bližší informace o Fondu kultury Zlínského kraje (statut, pravidla,
výzvu) naleznete na www.kr-zlinsky.cz v sekci „KULTURA“, nebo
Vám poradí pracovníci odboru kultury a památkové péče:
A. stavební obnova a restaurování kulturních památek a památek
místního významu
Ing. Alena Pospíšilová, tel. č. 577 043 607,
e-mail: alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz

Děkuji za pozornost.
Ing. Ladislav Kryštof
radní Zlínského kraje pro oblast kultury, církve, památkovou péči a cestovní ruch
telefon: +420 577 043 140
e-mail: ladislav.krystof@kr-zlinsky.cz

