Fondy EHP 2009 -2014
Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění
Programová oblast č. 16 - Zachování a revitalizace kulturního dědictví
(1. výzva)
Harmonogram výzvy:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:

21. 3. 2014
20. 6. 2014

Alokace výzvy:

393,5 mil. Kč

Programová oblast:
16 - Zachování a revitalizace kulturního dědictví
Cíl: ochrana, uchování, obnova a vhodná prezentace a využití movitého a nemovitého
kulturního dědictví (včetně dědictví kulturních menšin, například dědictví židovského a
romského) a zpřístupnění tohoto kulturního dědictví veřejnosti
Nemovité kulturní dědictví


Nemovitá část památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky, národní kulturní
památky a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (nejen stavební objekty a jejich soubory, ale i krajinářské a zahradní kompozice
jako součást kulturní krajiny).

Oprávněné aktivity:




stavební a nestavební úpravy a opravy spočívající zejména v provádění konzervační obnovy,
restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a
restaurování,
prezentace, zpřístupnění a využívání takto obnovených a uchovaných památek široké
veřejnosti vhodnou formou.

Movité kulturní dědictví


Sbírkové předměty a sbírky muzejní povahy zanesené v Centrální evidenci sbírek.
Podpořeny budou dále movité památky registrované v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (i movité věci a soubory věcí, které jsou předmětem Řízení o zápisu do seznamu
kulturním památek - movité části památkového fondu).



Písemné kulturní dědictví (resp. jeho nejvýznamnější části, které jsou ohroženy degradací
papíru). Restaurován, digitalizován a prezentován může být nejen historický fond (vedený
v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), ale rovněž
unikátní novodobé fondy knihoven evidované v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Oprávněné aktivity:




vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie (zahrnující nezbytná
stavební a zejména technická opatření),
restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a
presentaci sbírek a archiválií,
veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější prezentaci movitých kulturních hodnot;
v případě sbírek muzejní povahy především neotřelé a inovativní formy prezentace, v případě
písemného dědictví prezentace prostřednictvím současných technických prostředků a
technologií po předcházejícím restaurování (v případě papírových nosičů jejich odkyselení) a
digitalizaci písemných děl.

Židovské nemovité kulturní dědictví


Nemovitá část památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky, národní kulturní
památky a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR.

Oprávněné aktivity:


stavební a nestavební úpravy a opravy spočívající zejména v provádění konzervační obnovy,
restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a
restaurování nemovitých židovských kulturních památek, jejich prezentace a vhodné využití.

Židovské movité kulturní dědictví


Judaika, která sloužila židovskému náboženskému kultu, nebo umělecké projevy tvůrců
z období holocaustu.

Oprávněné aktivity:




vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie (zahrnující nezbytná
stavební a zejména technická opatření) movitých židovských kulturních památek,
restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a
prezentaci sbírek a archiválií,
veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější prezentaci movitých kulturních hodnot;
v případě sbírek muzejní povahy především neotřelé a inovativní formy prezentace, v případě

písemného dědictví prezentace prostřednictvím současných technických prostředků a
technologií po předcházejícím restaurování (v případě papírových nosičů jejich odkyselení) a
digitalizaci písemných děl

Oprávnění žadatelé v rámci výzvy:






Obce a města, územní samosprávné celky
Nevládní neziskové organizace
Náboženské organizace/ církevní právnické osoby
Instituce zřizované státem
Právnické osoby



Fyzické osoby NEJSOU oprávněnými žadateli

Výše grantu (% z celkových oprávněných výdajů; dle typu žadatele):




90% - nevládní neziskové organizace
80% - veřejné subjekty (obce, kraje apod.) a církevní právnické osoby
60% - ostatní




Minimální výše grantu:
Maximální výše grantu:

4 216 000 Kč
29 760 000 Kč

Období realizace projektů:
2014 -2016 (konečné datum způsobilosti výdajů: 30. 4. 2016)

Kontakt:
Ing. Tomáš Mečíř, mecir@drag-tu.cz, 737 561 729

