Informace o připravované výzvě na podporu národních metodických center
a národních kulturních památek z IOP
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v druhé polovině dubna 2014
kontinuální výzvu pro oblast intervence 5.1 IOP Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví pro tyto aktivity:
a) vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané
oblasti kulturního dědictví,
b) realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších
součástí nemovitého památkového fondu ČR.
Aktivita 5.1a) podporuje národní metodická centra, která se specializují na
kulturní dědictví. Metodická centra musí mít celostátní působnost a síť
regionálních pracovišť.
Aktivita 5.1b) se týká podpory obnovy a využití památkových objektů či
souborů, zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nebo do Ústředního seznamu
kulturních památek jako národní kulturní památka.
Dále se týká obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních
památek ležících na území nejméně čtyř regionů NUTS 2 (mimo NUTS 2
Praha). Součástí projektů je vlastnicky nebo smluvně zajištěná garance příjemce
za koordinovanou realizaci obnovy a centrálně zajištěné využívání památek.
O dotaci mohou žádat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
organizace, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti,
obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a zájmová sdružení právnických
osob. Projekty nelze realizovat v hlavním městě Praze.
Žádosti se budou hodnotit průběžně během výzvy, proto je vhodné předložit je
co nejdříve.
Limity výdajů projektu jsou 30 - 200 mil. Kč. Příspěvek z Evropského fondu
pro regionální rozvoj činí 85 % celkových způsobilých výdajů, příspěvek ze
státního rozpočtu 15 %.
Žadatelé musí předložit všechna pravomocná stavební povolení či obdobné
dokumenty podle stavebního zákona, nutné k realizaci projektu, nejpozději

do data vydání právního aktu o poskytnutí dotace. Jeho vydání se předpokládá
do 4 měsíců od předložení žádosti.
Výdaje na vybavení ubytovacích a stravovacích kapacit jsou nezpůsobilé.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2015.

