
Přehled možností získání dotací na obnovu kulturních památek, objektů 
v památkově chráněných lokalitách a dalších historicky cenných objektů 

 
Na záchranu, udržení dobrého stavu a obnovu kulturního dědictví České republiky v oblasti 
památkové péče, tedy kulturních památek, objektů v památkově chráněných územích 
(rezervacích, zónách a ochranných pásmech) a dalších historicky cenných objektů (např. 
památek místního významu) lze získat finanční příspěvky z řady veřejných zdrojů, tedy od 
různých poskytovatelů veřejné finanční podpory na různé úrovni (obecní / městské, krajské, 
národní a mezinárodní). 
 
Mezi hlavní zdroje (podle úrovně odshora dolů) patří: 
 
1. MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ – ZAHRANIČNÍ PODPORA 

1.1. Evropské dotační programy v rámci EU, Norské fondy, ROP 

Vstupem do Evropské Unie v roce 2004 získala Česká republika možnost přístupu k čerpání 
prostředků z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norského 
finančního mechanismu. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP a  
Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, 
a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, mezi něž 
patří i ochrana a obnova kulturního dědictví. 

Pro představu - částka alokovaná pro Českou republiku pro pětileté období 2004 -2009 byla 
celkem 110,91 mil. Euro (z toho 48,54 miliónů € v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 
miliónů € podle Dohody o norském finančním mechanismu). 

Některé z těchto zdrojů již pro danou oblast nejsou dostupné, o možnostech a podmínkách 
čerpání dotací z prostředků Regionálního operačního programu (ROP) regionu soudržnosti 
Střední Morava a dalších se lze podrobněji informovat u manažerů dotací v příslušné obci 
s rozšířenou působností (v Prostějově je to Městský úřad Prostějov, odbor rozvoje a investic, 
oddělení dotací a projektového řízení) nebo na krajském úřadě Olomouckého kraje, případně 
od dalších projektových manažerů. 
 
Odkazy na další informace: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html 
http://www.kr-olomoucky.cz/financni-mechanismy-ehp-a-norska-cl-676.html 
 
 
2. NÁRODNÍ ÚROVEŇ – STÁTNÍ PODPORA 

2.1 Ministerstvo kultury 

2.1.1 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních 
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními 
památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní 



památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je 
tato stavba kulturní památkou.  
 
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Administraci programu pro 
MK ČR zajišťují ve svých správních obvodech jednotlivé obce s rozšířenou působností, 
v tomto případě je tedy nutno podávat žádosti prostřednictvím Městského úřadu Prostějov, 
stavebního úřadu, oddělení památkové péče. 
 
Z programu nelze hradit náklady na: 
 

• modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, 
kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), 
zřizování obytných podkroví, nové vikýře a další) 

• úpravy veřejných prostranství (úpravy komunikací, terénní úpravy, sadové a parkové 
úpravy) 

• dokumentace staveb (pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu 
nebo projektové dokumentace) 

 
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální 
výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec 
s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou 
působností rozdělit kvótu na dva příspěvky. 
 
Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním 
rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů 
ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku 
s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách 
rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek 
poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. 
 
Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-
kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 
 
 
2.1.2 Havarijní program 
 
Určen pouze pro kulturní památky, které nejsou ve vlastnictví České republiky. 
 
Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních 
památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební 
zajištění (včetně restaurátorských prací) a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo 
provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy. 
 
 
 
 



Z programu nelze hradit náklady na: 
 

• modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, 
kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), 
zřizování obytných podkroví, nové vikýře a další) 

• úpravy veřejných prostranství (úpravy komunikací, terénní úpravy, sadové a parkové 
úpravy) 

• dokumentace staveb (pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu 
nebo projektové dokumentace) 

 
Do tohoto programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady 
přesáhnou limit 2 miliony Kč bez DPH, nejde-li o případ zvláštního zájmu státní památkové 
péče (např. urychlené odstranění škod vzniklých na kulturní památce živelnou událostí nebo 
požárem). 
 
Podíl vlastníka by neměl být menší než 40% ze sjednané smluvní ceny v daném kalendářním 
roce (včetně DPH), nebo 30% z ceny nakoupeného a v daném roce při obnově použitého 
stavebního materiálu, jsou li práce prováděny svépomocí. Prokáže-li vlastník, že není schopen 
uhradit ze svých prostředků náklady potřebné pro záchranu hmotné existence kulturní 
památky, lze mu poskytnout příspěvek v Programu až do výše 95% celkových nákladů 
(včetně DPH). 
 
Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 80% celkových nákladů (včetně DPH), 
pokud jde o: 
 

• obnovu historicky hodnotného krovu, jemuž bezprostředně hrozí zřícení (i ve spojení 
s případnou obnovou střešní krytiny) 

• provedení nového krovu a střechy na stavbě, která kvůli poškození již krov a střechu 
nemá, s použitím historických tesařských konstrukcí a materiálů 

• statické a celkové zabezpečení, pokud je podmínkou pro zachování kulturní památky, 
které hrozí zřícení 

• přeložení poškozené původní střešní krytiny nebo provedení nové s použitím 
historických stavebních materiálů, nelze-li starou střešní krytinu ani částečně zachovat 
nebo tvoří podstatnou závadu z hledisek státní památkové péče. 

 
Poskytnutý příspěvek by neměl být nižší než 120 tisíc Kč, nerozhodne-li ministerstvo jinak.  

Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním 
rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů 
ministerstva v oblasti památkové péče.  

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 

Žádosti o poskytnutí příspěvku z tohoto programu se podávají prostřednictvím Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428 



2.1.3 Program záchrany architektonického dědictví 

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních 
památek a jejich areálů, které mají zejména nadregionální význam a které tvoří nejcennější 
část architektonického dědictví České republiky (např. hrady, zámky včetně historických 
zahrad a parků, kláštery, městská opevnění, kostely, městské paláce a další). Akce obnovy 
musí mít povahu záchrany existence objektu nebo záchranu těch jeho částí, které tvoří 
památkovou podstatu kulturní památky. 
 
Do programu může být zařazena akce obnovy významné movité kulturní památky, která tvoří 
nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (např. oltáře, varhany, 
sochařská výzdoba v interiérech kostelů a další), pokud je ohrožena její existence.  
 
Podmínky pro použití finančních prostředků se stanoví rozpočtovým opatřením, správním 
rozhodnutím, případně smlouvou. Poskytnutí finančního příspěvku je podmíněno účastí 
vlastníka na financování obnovy a dále zajištěním budoucího provozu a běžné údržby 
památky. Spoluúčast vyplývá z finančních možností žadatele a je stanovena individuálně 
Ministerstvem kultury v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. 
 
Žádosti o poskytnutí příspěvku z tohoto programu se podávají přímo Ministerstvu kultury, 
odboru památkové péče.  
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/program-zachrany-
architektonickeho-dedictvi-430/ 
 
 
2.1.4 Program restaurování movitých kulturních památek 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou 
(restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými 
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách 
zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. 
 
Příspěvky na obnovu kulturní památky, je-li na jejím zachování mimořádný společenský 
zájem, může ze státního poskytnout Ministerstvo kultury. Uvolňování a čerpání příspěvků je 
striktně stanoveno Zásadami programu.  
 
Žádosti o poskytnutí příspěvku z tohoto programu se podávají prostřednictvím Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432 
 

2.1.5 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón 

Finanční prostředky pro Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a 
městských památkových zón (MPZ) jsou uvolňovány Ministerstvem kultury buď přímo anebo 
jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím 



s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu. Kraje a hlavní město Praha, příp. 
obce s rozšířenou působností, pak poskytují v souladu s podmínkami stanovenými 
Ministerstvem kultury v rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivé finanční příspěvky 
vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou 
vydanou k jeho provedení. Finanční prostředky z rezervy Programu poskytuje v souladu 
s ročním rozpisem pouze ministerstvo. 
 
Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmísťovány pouze do měst a obcí (dále jen 
„města“), na jejichž území je prohlášena MPR (40+1 měst) nebo městská památková zóna 
(209 měst) a kde je zpracován a schválen městský program regenerace, a to za podmínky, že 
se na financování spolu s vlastníkem podílí i město. Výjimečně, a to z rezervy, mohou být 
poskytnuty i do měst, kde již bylo zahájeno řízení o prohlášení památkové zóny, popř. 
památkové rezervace, pokud je pro toto území zpracován a schválen městský program 
regenerace. 
 
Podíl města je poskytován formou veřejné finanční podpory podle Zásad poskytování veřejné 
finanční podpory, schválených zastupitelstvem města Prostějova.  
 
Povinná finanční spoluúčast: 
 

• město: minimálně 50% 
• církevní právnické osoby: minimálně 10% (+ město minimálně 20%) 
• ostatní právnické a fyzické osoby: minimálně 40% (+ město minimálně 10%) 

 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je památková zóna pouze v historickém 
jádru města Prostějova. Hranice zóny tvoří ulice Vápenice, Blahoslavova, Palackého, 
Komenského, Netušilova, náměstí Edmunda Husserla a počátek Svatoplukovy ulice 
s klášterem Milosrdných bratří. Pro jiná území nelze příspěvek použít. 
 
Žádosti o poskytnutí příspěvku z tohoto programu se podávají prostřednictvím Městského 
úřadu Prostějov, stavebního úřadu, oddělení památkové péče. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 
 

 
2.1.6 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 
Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na podporu obnovy a zachování 
nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury (například 
zemědělských usedlostí, chalup, kapliček, božích muk), ale i ve prospěch obnovy a zachování 
vesnických kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad a dalších, 
nacházejících se na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných 
památkových zón. 
Netýká se správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, neboť se zde žádné 
z uvedených památkově chráněných území nenachází. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431 
 



2.1.7 Podpora pro památky UNESCO  

Tento program se netýká správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, neboť se 
zde žádná památka Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nenachází. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433 
 
 
2.1.8 Podpora kulturních aktivit občanských sdružení, působících v památkové péči 

Tento program neslouží k obnově kulturních památek, ale pouze pro podporu kulturních 
aktivit občanských sdružení, případně obecně prospěšných společností působících 
v památkové péči v České republice (například sborníky, periodika, konference, sympozia, 
semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky, výstavy a další). 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/dotace-
obcanskym-sdruzenim-1545/ 
 
 
2.2 Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  

2.2.1 Program rozvoje venkova 

Z tohoto programu lze na obnovu kulturních památek získat podporu prostřednictvím 
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 
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. Pokud evidovaná památka bude sloužit jako 
projekt občanské vybavenosti (např. škola, obecní úřad), může získat dotaci prostřednictvím 
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. 
 
Příjemcem dotace mohou být: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob a církve. 
 
Dotace se poskytují ve výši 90% celkových výdajů (ty musí být minimálně 50 tisíc Kč). 
Maximální výše dotace pro jednoho příjemce za tříleté období je 200 tisíc eur. 
 
Na rozdíl od dotačních titulů Ministerstva kultury se dají z dotace hradit i modernizace 
objektů, technická infrastruktura, úpravy veřejných prostranství, zeleň či výdaje za pořízení 
různých typů dokumentací pro účely obnovy a dokonce i výdaje za nákup staveb a pozemků 
v souvislosti s projektem obnovy. 
 
Tento dotační program nelze použít pro památky UNESCO, národní kulturní památky a 
kulturní památky využívané pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. ubytování nebo 
muzea). 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 
 



Odkazy na další informace: 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 
 
 
2.2.2 Místní akční skupiny (MAS) 

Specifický druh dotace v rámci výše uvedeného Programu rozvoje venkova, který má 
stanoveny zvláštní podmínky pro poskytování dotací. 
 
Příjemcem dotace může být pouze místní akční skupina, schválená pro podporu z Programu 
rozvoje venkova, která splňuje podmínku partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, 
a to: 
 

• obecně prospěšná společnost 
• občanské sdružení 
• zájmové sdružení právnických osob 

 
Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů. 
 
Z dotace lze hradit například zpracování a aktualizaci studií (včetně územních) a jiných 
koncepčních dokumentů a analýz. 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 
 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11/ 
 
 
2.3 Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
2.3.1 Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 
Pro obnovu památek slouží podprogram Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných 
sakrálních staveb v obci. 
 
Příjemcem dotace může být pouze obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí, pokud akce 
zasahuje do katastrálního území více obcí. 
 
Podpora je poskytována jako investiční dotace (pořízení majetku nebo jeho obnova, při níž je 
majetek zhodnocován) nebo neinvestiční dotace (údržba a oprava majetku, při níž nedochází 
k jeho zhodnocování). 
 
Dotace slouží k podpoře obnovy drobných sakrálních staveb na území obce, které jsou 
v majetku obce a nejsou prohlášeny kulturní památkou, např. kaplí, kapliček, soch, božích 
muk a křížů, včetně prostranství v jejich okolí a řídí se zásadami podprogramu pro 
poskytování dotací v daném kalendářním roce. 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 



Odkaz na další informace: 
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-
2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova 
 
 
3. KRAJSKÁ ÚROVEŇ 
 
3.1 Podpora obnovy venkova 
 
V souvislosti s památkami lze v rámci tohoto programu získat podporu prostřednictvím 
Oblasti podpory č. 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, a to mimo jiné na: 
 

• výstavbu, rekonstrukci a opravu budov a sakrálních staveb v majetku obce 
• rekonstrukci a opravu místních komunikací a chodníků 
• výstavbu, rekonstrukci a opravu veřejného prostranství 

 
Minimální výše příspěvku je 50 tisíc Kč, maximální 500 tisíc Kč a činí maximálně 50% 
celkových nákladů. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/program-obnovy-venkova-cl-692.html 
 
 
3.2 Podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji 
 
3.2.1 Obnova kulturních památek 
 
Dotace v rámci tohoto programu jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu 
nákladů zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. 

Dotace z  programu jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek prohlášených podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nacházejících 
se na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce, církve a jiné právnické a 
fyzické osoby, případně nájemcům těchto památek. Dotace nelze poskytnout na obnovu 
kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. 

Minimální výše dotace poskytované v rámci programu je 200 000,- Kč, v případě 
restaurátorských prací může minimální výše dotace činit 50 000,- Kč. Maximální výše dotace 
poskytované v rámci programu je 500 000,- Kč. V případě, že žadatel v žádosti uvede 
požadovanou výši dotace mimo tyto limity, nebude jeho žádost posuzována a bude vyloučena 
z výběrového řízení. 

Obnova kulturní památky musí být započata a ukončena ve stejném roce, na který byla dotace 
přidělena. 

Žadatel může v rámci tohoto programu podat žádost o dotaci pouze na obnovu jedné kulturní 
památky.  

Žadatel nesmí na realizaci projektu využít další finanční zdroje Olomouckého kraje. 

Maximální výše dotace může být až 50 % uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky 
na rok 2012, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Je-li 
příjemce dotace plátce daně z přidané hodnoty a má zákonný nárok na uplatnění nároku 



odpočtu DPH podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na 
který příjemci vznikl nárok. V případě, že příjemce dotace uplatňuje odpočet v režimu krácení 
s odkazem na ustanovení § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele o změně 
koeficientu používaného v běžném zdaňovacím období při vypořádání v posledním 
zdaňovacím období kalendářního roku. V případě, že u příjemce došlo ke změně koeficientu v 
posledním zdaňovacím období je příjemce povinen u poskytnuté dotace provést opravu výše 
čerpání na základě podaného přiznání za poslední zdaňovací období, a to i v případě, že 
poskytnutá dotace již byla plně vyúčtována. 

 
Odkaz na další informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/program-podpory-kultury-a-pamatkove-pece-v-olomouckem-
kraji-v-roce-2012-cl-790.html 
 
 
3.2.2 Obnova staveb drobné architektury místního významu 
 
Dotace jsou poskytovány na obnovu drobných památek místního významu, to je např. 
kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů, sochařských děl 
umístěných v interiéru atd., a to i objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale 
mají místní význam, to znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické 
hodnoty. 

Dotace v rámci tohoto programu jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu 
nákladů zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty památky. 

Dotace z programu jsou poskytovány vlastníkům, případně nájemcům těchto památek 
nacházejících se na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce, církve a jiné 
právnické a fyzické osoby. Dotace nelze poskytnout na obnovu památek ve vlastnictví státu, 
kraje a  osob s majetkovou účastí státu. 

Maximální výše dotace poskytované v rámci programu je 50 000,- Kč. V případě, že žadatel 
v žádosti uvede požadovanou výši dotace nad tento limit, nebude jeho žádost posuzována a 
bude vyloučena z hodnocení. 

Z dotace nelze hradit zpracování projektové dokumentace, modernizaci a investice, provozní 
náklady a další činnosti, které nemají povahu záchrany památky (např. vestavby, přístavby, 
nástavby apod.).  

Dotaci nelze poskytnout na obnovu památky, která by byla v rozporu se zásadami památkové 
péče. 

Žadatel může v rámci tohoto programu podat žádost o dotaci pouze na obnovu jednoho 
objektu.  

Žadatel nesmí na realizaci projektu využít další finanční zdroje Olomouckého kraje. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.kr-olomoucky.cz/program-podpory-kultury-a-pamatkove-pece-v-olomouckem-
kraji-v-roce-2012-cl-790.html 

 



4. ÚROVEŇ OBECNÍ / MĚSTSKÁ 

4.1. Veřejná finanční podpora z prostředků měst a obcí 

Ve většině obcí a měst lze požádat o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na 
daný kalendářní rok. Podmínky jejího získání se pak řídí konkrétními zásadami poskytování 
veřejné finanční podpory každé jednotlivé obce a rozhodnutím zastupitelstva obce. 
 
Odkaz na další informace: 
http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/verejna-financni-podpora/verejna-financni-
podpora.html 
http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-kancelare-
starosty/odbor_kancelar_starosty_/ 
 

 

 


