
OPATŘENÍ
 

III.2.2 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
 

venkova



OpatOpatřřeneníí
 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturnIII.2.2 Ochrana a rozvoj kulturníího dho děědictvdictvíí
 venkovavenkova

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na 
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním 
nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například 
kulturních památek, památkově významných území, 
kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových 
stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní
historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční
lidovou kulturu. 



PPřřííjemci dotace v opatjemci dotace v opatřřeneníí
 

III.2.2 jsou III.2.2 jsou 

obce (s poobce (s poččtem do 500 obyvatel),tem do 500 obyvatel),
sdrusdružženeníí obcobcíí,,
neziskovneziskovéé organizace sorganizace s prpráávnvníí subjektivitou vsubjektivitou vččetnetněě ccíírkvrkvíí a jejich a jejich 
organizacorganizacíí,,
zzáájmovjmovéé sdrusdružženeníí prpráávnických osobvnických osob.



VýVýšše poskytnute poskytnutéé
 

dotacedotace

Podpora je poskytovanPodpora je poskytovanáá vv rerežžimu deimu de--minimisminimis, tzn., , tzn., žže celkove celkováá
vývýšše podpory de e podpory de minimisminimis poskytnutposkytnutáá jednomu subjektu nesmjednomu subjektu nesmíí
vv kterkteréémkoli tmkoli třřííletletéém obdobm obdobíí ppřřesesááhnout hnout ččáástku 200stku 200 000 EUR 000 EUR 
(tento limit plat(tento limit platíí bez ohledu na formu podpory nebo jejbez ohledu na formu podpory nebo jejíí
sledovnaný csledovnaný cííl).l).



Výše poskytnuté
 

podpory

MaximMaximáálnlníí vývýšše podpory e podpory ččininíí 90%.90%.

MinimMinimáálnlníí celkovcelkovéé zpzpůůsobilsobiléé výdaje na projekt jsou 50výdaje na projekt jsou 50 000 K000 Kčč..

PPřřííspspěěvek EU vek EU ččininíí 75 % ve75 % veřřejných zdrojejných zdrojůů..

PPřřííspspěěvek vek ČČR R ččininíí 25% ve25% veřřejných zdrojejných zdrojůů..



Záměry

a) studie a programy obnovy, vyua) studie a programy obnovy, využžititíí a regenerace kulturna regenerace kulturníího dho děědictvdictvíí
venkovavenkova

b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova



Výdaje, které
 

lze podpořit v rámci 12. kola

zpracovzpracováánníí studistudiíí obnovy a vyuobnovy a využžititíí kulturnkulturníího dho děědictvdictvíí (nap(napřř. kulturn. kulturníích ch 
pampamáátek, pamtek, pamáátkových rezervactkových rezervacíí, kulturn, kulturníích prvkch prvkůů vesnic a venkovskvesnic a venkovskéé
krajiny, atp.),krajiny, atp.),

zpracovzpracováánníí soupissoupisůů a map kulturna map kulturníího dho děědictvdictvíí na venkovna venkověě,,

zpracovzpracováánníí programprogramůů regenerace pamregenerace pamáátkovtkověě chrchráánněěných ných úúzemzemíí, pl, pláánnůů
ppééčče o krajinne o krajinnéé pampamáátkovtkovéé zzóóny,ny,

publikapublikaččnníí ččinnost vinnost v ppřříímméé vazbvazběě na daný projektový zna daný projektový záámměěr,r,



Výdaje, které
 

lze podpořit v rámci 12. kola

geodetickgeodetickéé a kartograficka kartografickéé prprááce souvisejce souvisejííccíí ss projektovým zprojektovým záámměěrem,rem,

stavebnstavebníí obnovy, revitalizace a zhodnocenobnovy, revitalizace a zhodnoceníí pampamáátkových  budov,  tkových  budov,  
ploch, kulturnploch, kulturníích objektch objektůů a prvka prvkůů, , 

zajizajiššttěěnníí stavebnstavebněě historických prhistorických průůzkumzkumůů (v(vččetnetněě zzááchranných chranných 
archeologických prarcheologických průůzkumzkumůů),),

investice na realizaci výstavninvestice na realizaci výstavníích expozic a muzech expozic a muzeíí ss nabnabíídkou dkou 
kulturnkulturníích a historických zajch a historických zajíímavostmavostíí ss vazbou na mvazbou na mííststíí historii, historii, 
kulturnkulturníí a uma uměěleckleckéé aktivity a tradiaktivity a tradiččnníí lidovou kulturu,lidovou kulturu,

nnáákup zakup zařříízenzeníí, vybaven, vybaveníí, hardware, software nezbytných pro , hardware, software nezbytných pro 
realizaci projektu.realizaci projektu.



Přijatelnost projektu

Projekt je realizovProjekt je realizováán na n na úúzemzemíí ČČeskeskéé republiky vrepubliky v obci do 500 obci do 500 
obyvatel.obyvatel.

VV
 

rráámci zmci záámměěru a) studie a programy obnovy, vyuru a) studie a programy obnovy, využžititíí
 

a regenerace a regenerace 
kulturnkulturníího dho děědictvdictvíí

 
venkova je movenkova je možžnnéé

 
a a úúččelnelnéé, aby z, aby záábběěr studir studiíí

 obnovy, vyuobnovy, využžititíí
 

a regenerace a regenerace úúzemzemíí, pl, pláánnůů
 

ppééčče a map zahrnoval e a map zahrnoval 
taktakéé

 
daldalšíší

 
ppřřilehlilehléé

 
venkovskvenkovskéé

 
obce s poobce s poččtem obyvatel do 500 stem obyvatel do 500 s

 
ttíím, m, 

žže e žžadatelem adatelem ––
 

popořřizovatelem musizovatelem musíí
 

být obec do 500 obyvatel. Pro být obec do 500 obyvatel. Pro 
svazek obcsvazek obcíí

 
platplatíí, , žže me můžůže zahrnovat i venkovske zahrnovat i venkovskéé

 
obce sobce s

 
vvííce nece nežž

 500 obyvateli, ale projekt mus500 obyvateli, ale projekt musíí
 

být realizovbýt realizováán vn v
 

obci nebo vobci nebo v
 

obcobcíích ch 
ss

 
popoččtem obyvatel do 500.tem obyvatel do 500.



Přijatelnost projektu

Projekt je vProjekt je v souladu ssouladu s ppřřííslusluššnou prnou práávnvníí úúpravou.pravou.

ŽŽadatel musadatel musíí splsplňňovat definici povat definici přřííjemce pomoci stanovenou pro jemce pomoci stanovenou pro 

ppřřííslusluššnnéé opatopatřřeneníí/z/záámměěr.r.

Projekt musProjekt musíí splsplňňovat ovat úúččel a rozsah opatel a rozsah opatřřeneníí/z/záámměěru.ru.

LhLhůůta vta váázanosti na projekt je 5 let od data podpisu Dohody. zanosti na projekt je 5 let od data podpisu Dohody. 



Změny pro jarní
 

kolo příjmu žádostí

Záměr a) studie a programy obnovy, využití
 

a regenerace 
kulturního dědictví

 
venkova

Sloučení
 

původních  kódů
 

001, 002 a 003 do jednoho kódu 001:

Výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví a 
programů regenerace památkově významné území, plánů péče o 
území, soupisů a map kulturního dědictví na venkově



ZmZměěny pro jarnny pro jarníí
 

kolo pkolo přřííjmu jmu žžáádostdostíí

Záměr b) obnova a zhodnocení
 

kulturního dědictví
 

venkova
Záměr c) stálé

 
výstavní

 
expozice a muzea

Sloučení
 

záměrů
 

b) a c) do  jednoho záměru b) včetně
 

kódů
 

a 
nadefinování

 
kódu na vybavení

 
výstavních expozic a muzeí:

Výdaje na zařízení a vybavení výhradně sloužící pro veřejnost a 
výhradně související s expozicí a muzeem (výstavní vitríny, panely a 
montáže, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, 
počítačová technika – hardware, software, zabezpečovací zařízení)



Preferenční
 

kritéria centrální
 

-
 

změny
Zrušená

 
kritéria:

Projekt přináší využití kulturního dědictví v cestovním ruchu

Libreto výstavní/muzejní expozice zpracoval odborník v oblasti 
výstavnictví/muzejnictví

Nová
 

kritéria:

Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou sátu na 
roky 2010-2013 v souladu s přílohou k Usnesení vlády ze dne 22. 
února 2010 č. 141 – počet bodů 1



Preferenční
 

kritéria regionální
 

–
 

změny

Zrušená
 

kritéria: 

Projekt řeší stálé výstavní expozice a muzea – záměr c) 



Harmonogram pHarmonogram přřííjmu jmu žžáádostdostíí
 

na rok 2011na rok 2011

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic –– podzimnpodzimníí kolo roku 2011kolo roku 2011

III.2.1.2 ObIII.2.1.2 Obččanskanskéé vybavenvybaveníí a slua služžby by –– podzimnpodzimníí kolo roku 2011kolo roku 2011

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturnIII.2.2 Ochrana a rozvoj kulturníího dho děědictvdictvíí –– jarnjarníí kolo roku 2011kolo roku 2011



Opatření
 

III.2.1 Ochrana a rozvoj venkova, občanské
 vybavení

 
a služby

PodopatPodopatřřeneníí III.2.1.1 Ochrana a rozvoj vesnic III.2.1.1 Ochrana a rozvoj vesnic –– zbývzbýváá finanfinanččnníí
alokace na poslednalokace na posledníí výzvu ve vývýzvu ve výšši i 1 071 163 606,- Kč

PodopatPodopatřřeneníí III.2.1.2 ObIII.2.1.2 Obččanskanskéé vybavenvybaveníí a slua služžby  by  -- zbývzbýváá finanfinanččnníí
alokace na poslednalokace na posledníí výzvu ve vývýzvu ve výšši i 268 003 405,- Kč

Z dosavadní administrace tohoto opatření vyplývá několikanásobný 
převis zaregistrovaných projektů nad schválenými.

NynNyníí bude probbude probííhat aktualizace Pravidel pro hat aktualizace Pravidel pro žžadatele. adatele. 



DDěěkuji za pozornost!kuji za pozornost!
 

Ing. KateIng. Kateřřina ina BBěělinovlinováá
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