Informace pro subjekty působící na území obcí do 500 obyvatel
v zájmovém území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj

Na stránkách www.szif.cz byla zveřejněna Pravidla - Specifické podmínky pro poskytnutí
dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky platné pro 15. kolo příjmu
žádostí Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Žadatelé
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně
prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů (nadace)
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech).

Podporu lze čerpat:
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
- stavební výdaje na stavební obnovu2 (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), a
zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v
památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních
prvků vesnic a venkovské krajiny, památných staveb a s tím souvisejících historických parků,
zahrad, alejí, skupin stromů, solitérních dřevin) vyjma rekonstrukce varhan
- stavební výdaje na stavební obnovu a novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném
rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu,
komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a sociálního zařízení, zabezpečovací zařízení)
- výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí,
skupin stromů i solitérních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy,
revitalizace a konzervace věkovitých dřevin jen jako součást projektu ve vazbě na stavební
obnovu památky, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických prvků – např. obvodových a
opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altánů, fontán, jezírek, pořízení a instalace
laviček, osvětlení)

- stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb (např. nezbytné
přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavené plochy) v souvislosti s projektem
- výdaje na parkovou úpravu okolí objektu kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování,
zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba dřevin) v souvislosti s projektem
- výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem
- výdaje na stavebně-historický průzkum (včetně záchranných archeologických průzkumů), na
restaurátorské práce v souvislosti s projektem
- výdaje na zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních
materiálů a dokumentace, fotodokumentace) souvisejících s realizací projektu a na zhotovení
informačních desek (vyjma publikace projektu) poskytujících kulturně-historické údaje o
dotovaných historických objektech v souvislosti s projektem
- výdaje na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční
lidovou kulturu
- 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)
- projektová dokumentace (tj. elektronická Žádost o dotaci , zadávací řízení)
- technická dokumentace: např. dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dokumentace ke
stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní řízení,
ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostředí)

POZOR:
Předmětem dotace mohou být pouze ty objekty, které jsou evidovanou kulturní památkou nebo
jsou Národním památkovým ústavem prohlášeny za památnou stavbu či objektem kulturněhistorických hodnot .
O prohlášení objektu za památnou stavbu či objektem kulturně-historických hodnot si
musíte požádat u Národního památkového ústavu místně příslušného.

Dotace: 90% se způsobilých výdajů

Rádi Vás se žádostí o dotaci pomůžeme.
Bližší informace poskytne Jarmila Lásková Soldátová, mobil: 605 775053, e-mail:
jarmila.soldatova@gmail.com

