DOTAČNÍ PROGRAMY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE PRO ROK 2021
OBLAST PAMÁTKOVÁ PÉČE

Ing. Milan Smolík
vedoucí oddělení památkové péče

2. listopadu 2020

DOTAČNÍ PROGRAMY:
• 21KPG04 – Obnova historických varhan
• 21KPGU2 – Obnova památkového fondu

Schváleno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2423/2020 dne
14. září 2020

SPOLEČNÉ PODMÍNKY OBOU PROGRAMŮ:
• Lhůta pro podává žádostí v aplikaci DOTIS:
19. října 2020 – 30. listopadu 2020 14:00 hodin

• Lhůta pro podání žádosti o dotaci z datové schránky žadatele nebo její podepsané
listinné podoby:
do 7. prosince 2020 (tiskopis žádosti, který byl již ve výše uvedeném termínu
odeslán v aplikaci DOTIS)
• Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci:
31. března 2021

TYP, ROZMEZÍ A PODÍL DOTACE:
• Dotace je neinvestiční – tj. finanční prostředky (dotační i vlastní povinný podíl) je
možné vkládat pouze do takových prací nebo materiálů, které prodlužují životnost
předmětu dotace nebo nahrazují ve stejném nebo velice blízkém provedení a
materiálu již dožilou část předmětu dotace. Finanční prostředky nesmí být použity na
takové práce nebo materiály, které neodpovídají charakteru předmětu dotace nebo jej
upravují a zvyšují např. jeho technologické možnosti a komfort využití
• Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 50% - jedná
se o uznatelné náklady neinvestičního charakteru. Podíl žadatele může být vyšší, avšak
poměrná část mezi podílem žadatele a výší poskytnuté dotace musí být zachována

KOMBINACE KRAJSKÉ DOTACE S DOTACEMI JINÝCH
POSKYTOVATELŮ:
• Lze kombinovat dotaci poskytnutou Královéhradeckým krajem s dotacemi např. z
rozpočtu Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, Program záchrany architektonického
dědictví, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, atd.)

HODNOCENÍ OBDRŽENÝCH ŽÁDOSTÍ:
• Nerozhoduje pořadí obdržených žádostí
• Do uzavření dotačního portálu není možný vhled do systému

• Po uzavření dotačního portálu budou všechny žádosti zkontrolovány. V případě chyb bude
žadatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž má lhůtu 5 dnů. Po uplynutí této lhůty bude
žádost vyřazena. Za chybu je považováno neúplné doložení příloh, nesrozumitelnost
položek, nedostatečnost některých podkladů, požadovaná částka mimo nastavené rozmezí,
atd.
• Vložení žádosti do jiného dotačního programu nelze považovat za chybu a žádost je
automaticky vyřazena.
• Jednotlivé žádosti budou hodnoceny podle stanovených kritérií, na jejichž základě budou
přidělovány body. Pro projednání v hodnotící komisi a doporučení přidělení dotace musí
žádost získat nejméně 60 bodů. Maximální počet je 100 bodů.
• Předmětem jedné žádosti může být pouze jeden předmět žádosti. Nelze v jedné žádosti
požadovat na více objektů, předmětů nebo staveb

HODNOCENÍ OBDRŽENÝCH ŽÁDOSTÍ:
• Kontrola jednotlivých žádosti je prováděna kontaktními osobami:
• Ing. Marcela Holda, DiS. – administrace dotačního programu, vyplňování žádostí, úplnost a
přehlednost žádostí
• Ing. Milan Smolík – odborné záležitosti

• Hodnocení provádí komise jmenovaná Radou kraje

• Návrh rozdělení dotací je závazný až po schválení v Zastupitelstvu kraje

SPECIFIKACE
JEDNOTLIVÝCH
DOTAČNÍCH
PROGRAMŮ

• Na dotační program je předpokládána alokace ve
výši 2.000.000 Kč

• Doba realizace projektu je jednoletá od 1. ledna
2021 do 31. prosince 2021
• Jsou-li zahájeny a následně propláceny (fakturovány)
práce zahájené před poskytnutím dotace, ale jsou v
daném časovém rozmezí, jedná se o uznatelný doklad

• Stáří historických varhan musí být ke dni podání
žádosti nejméně 80 let
• Není-li možné je dohledat v odborné literatuře, je
nutné jejich stáří doložit věrohodným dokladem (např.
fotokopií zápisu z kroniky nebo jako součást
odborného posudku)

• Varhany se musí nacházet na území
Královéhradeckého kraje

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Žádost o dotaci smí podat výhradně vlastník
historických varhan
• Vlastnictví je nutné doložit buď dokladem o nabytí
vlastnictví nebo pokud takový doklad neexistuje, tak
čestným prohlášením

• Žádost o dotaci nemohou podat:
• Stát
• Státem zřízené či založené právnické osoby
• Organizace spravující nebo mající pronajatý majetek
státu
• Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Možnost využití dotace:
• Výdaje bezprostředně spojené s realizací obnovy
• Restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků
• Materiálové výdaje
• Restaurování varhanní skříně
• Doplnění chybějících nebo neopravitelných částí varhanní
skříně

• Oprava vzdušnic
• Oprava nebo výměna vzdušnic
• Opravy, doplnění nebo restaurování hracího stolu
• Restaurování nebo výroba píšťal

• Ladění nástroje
• ….

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Nemožnost využití dotace:
• Výdaje nesouvisející s realizací obnovy

• Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
• Cestovné a náklady na ubytování
• ….
• Modernizace nástroje
• Nové elektroinstalace
• Ventilátory
• Osvětlení

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Povinné přílohy žádosti:
• V případě, že varhany jsou prohlášenou kulturní
památkou, je nutné doložit závazné stanovisko vydané
příslušným orgánem státní památkové péče
• V případě kulturní památky obecní úřad obce s
rozšířenou působností
• V případě národní kulturní památky krajský úřad

• Závazné stanovisko musí být aktuální, tj. musí reflektovat
aktuální stav varhan.
• Bylo-li již v minulosti provedeno restaurování podle
závazného stanoviska, nelze toto závazné stanovisko
znovu použít, ale musí být vydání nové. To neplatí, jednáli se o další etapu obnovy

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Povinné přílohy žádosti:
• Nejsou-li varhany prohlášeny samostatně za kulturní
památku, je nutné zjistit, zda jsou součástí nebo
příslušenstvím stavby.
• Příslušenství – samostatně stojící hudební nástroj, který
je možné „odstranit“ bez nutnosti stavebního zásahu a
úpravy vzniklého prostoru k odstranění vzniklé stavební
závady
není nutné dokládat závazné stanovisko
• Součást – hudební nástroj, který je celý nebo jeho část
součástí stavby (např. vestavěná část do zábradlí hudební
kruchty)

je nutné doložit závazné stanovisko

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Povinné přílohy žádosti:
• Autorizovaný položkový rozpočet
• Rozpočet opatřený podpisem a razítkem odborné firmy
zabývající se opravou a restaurováním varhan, případně
specialistou zabývajícím se např. laděním nástrojů, jejich
čištěním apod.

• Odborné posouzení stavu varhan a jejich historické a
umělecké hodnoty organologem
• Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např.
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)
• Fotodokumentace
• Aktuální fotografie objektivně vystihující stav varhan.
Minimální počet 3, přičemž musí být zachycen celkový
pohled na varhany a dále zaměření na části, které jsou
určeny k využití dotace

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Hodnotící kritéria:
• Žádost je posuzována je čtyřech kategoriích

1) Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních
prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich
využití, bezchybnost) – bodová škála 1 – 5,
maximálně je možné získat 20 bodů
2) Stupeň technického ohrožení – bodová škála 1, 3 a 5,
maximálně je možné získat 30 bodů
3) Povaha obnovy a naléhavost řešení – bodová škála 1,
3 a 5, maximálně je možné získat 30 bodů
4) Posouzení regionálního významu projektu – bodová
škála 1, 3 a 5, maximálně je možné získat 20 bodů

21KPG04
OBNOVA
HISTORICKÝCH
VARHAN

• Na program je předpokládána alokace 12.000.000 Kč
• Dotační program skládající se ze čtyř účelů
• Je možné žádat jak ve všech účelech zároveň, tak i jen v
jednotlivých účelech či jejich kombinacích. Musí se
však jednat o pouze jeden objekt.
• Celková požadovaná částka se v jednotlivých účelech
sčítá a nesmí překročit částku 500.000 Kč
• Z tohoto programu jsou vyloučeny obce, které ke dni
31. prosince 2019 měly méně než 3.000 obyvatel

• Dotační program pro dvouletou realizaci projektu
• Doba realizace projektu je schválena od 1. ledna 2021 do
30. listopadu 2022

• Žadatelem o poskytnutí dotace je vlastník
• Objekt se musí nacházet na území Královéhradeckého
kraje

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Možnost využití dotace:
• Výdaje bezprostředně spojené s realizací obnovy dle
jednotlivých účelů
• Obnova střech a krovů včetně komínů
• Statika objektu
• Stavba a pronájem lešení

• Obnova výplní otvorů
• Obnova fasád i vnitřních omítek
• Opravy historických podlah
• Odvodnění objektu

• Restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl
• Průzkumy kulturních památek
• ….

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Nemožnost využití dotace:
• Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci

• Leasingové splátky a splátky úvěrů, odpisy, penále
• Daňové odpisy
• Cestovní náhrady a náklady na ubytování
• Projektové dokumentace
• Výdaje na autorský a stavební dozor
• Úpravy veřejných prostranství
• Modernizace, nástavby a přístavby
• Poplatky za zábor veřejného prostranství
• Poplatky za uložení odpadu na skládku

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Určeno výhradně pro nemovité kulturní památky a
nemovité národní kulturní památky, které byly
prohlášeny Ministerstvem kultury nebo Vládou
České republiky a jsou evidovány v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky
• Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o
dotaci musí být schváleny platným závazným
stanoviskem správního orgánu státní památkové
péče
• V případě kulturní památky obecní úřad obce s
rozšířenou působností

• V případě národní kulturní památky krajský úřad

• Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci
projektu, nikoliv k záměru nebo je podmíněno
dalším projednáním
• Do částky 100.000 Kč je možné jako svůj podíl
provádět práce svépomocí (pouze fyzické osoby)

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

ÚČEL Č. 1:
STAVEBNÍ OBNOVA
NEMOVITÝCH
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Povinné přílohy žádosti:
• Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče
(nelze nahradit vyjádřením Národního památkového
ústavu)
• Autorizovaný položkový rozpočet
• Rozpočet vyhotovený projektantem nebo prováděcí
firmou (např. stavební firma, truhlář, klempíř, …)

• Doklad o vlastnictví – v případě nemovitosti výpis z
katastru nemovitostí. Není-li věc předmětem evidence
v katastru nemovitostí (např. výklenková kaple u polní
cesty), čestné prohlášení o vlastnictví
• Je-li věc vlastnictvím více osob a žadatel není vlastníkem
více než 2/3 věci, je nutný souhlas všech spoluvlastníků

• V případě, kdy fyzická osoba svůj podíl do částky
100.000 Kč vykoná svépomocí, je nutné doložit čestné
prohlášení o jejich provedení a předložit soupis těchto
prací

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

ÚČEL Č. 1:
STAVEBNÍ OBNOVA
NEMOVITÝCH
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Povinné přílohy žádosti:
• Fotodokumentace předmětu žádosti
• Aktuální celková fotografie kulturní památky nebo
národní kulturní památky
• Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta
která část na objektu nachází

• Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např.
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

ÚČEL Č. 1:
STAVEBNÍ OBNOVA
NEMOVITÝCH
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Hodnotící kritéria:
• Žádost je posuzována ve čtyřech kategoriích

1) Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních
prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich
využití, bezchybnost) – bodová škála 1 – 5,
maximálně je možné získat 20 bodů
2) Stupeň technického ohrožení – bodová škála 2 – 5,
maximálně je možné získat 30 bodů
3) Povaha obnovy a naléhavost řešení – bodová škála 2 –
5, maximálně je možné získat 30 bodů
4) Posouzení regionálního významu projektu – bodová
škála 1, 3 a 5, maximálně je možné získat 20 bodů

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

ÚČEL Č. 1:
STAVEBNÍ OBNOVA
NEMOVITÝCH
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Určeno výhradně pro kulturní památky a národní
kulturní památky, které byly prohlášeny
Ministerstvem kultury nebo Vládou České republiky
a jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky
• Určeno pro restaurování výtvarných a uměleckořemeslných děl
• Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o
dotaci musí být schváleny platným závazným
stanoviskem správního orgánu státní památkové
péče
• V případě kulturní památky obecní úřad obce s
rozšířenou působností
• V případě národní kulturní památky krajský úřad

• Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci
projektu, nikoliv k záměru nebo je podmíněno
dalším projednáním

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 2:
RESTAUROVÁNÍ
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Povinné přílohy žádosti:
• Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče
(nelze nahradit vyjádřením Národního památkového
ústavu)
• Autorizovaný položkový rozpočet
• Není-li součástí restaurování i stavební zásah (např. nový
základ pod samostatně stojící sochu, postačí odborný
odhad nákladů zpracovaný restaurátorem s povolením k
restaurování vydaným Ministerstvem kultury ČR

• Povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování
vydané restaurátorovi, který bude práce vykonávat

• Fotodokumentace předmětu žádosti
• Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např.
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 2:
RESTAUROVÁNÍ
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Hodnotící kritéria:
• Žádost je posuzována v pěti kategoriích

1) Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních
prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich
využití, bezchybnost) – bodová škála 1 – 5,
maximálně je možné získat 20 bodů
2) Stupeň technického ohrožení – bodová škála 1, 3 a 5,
maximálně je možné získat 25 bodů
3) Povaha obnovy a naléhavost řešení – bodová škála 1,
3, 5, maximálně je možné získat 25 bodů
4) Využití po obnově, přístupnost pro veřejnost –
bodová škála 21, 3, 5, maximálně je možné získat 25
bodů
5) Posouzení regionálního významu projektu – bodová
škála 1, 3 a 5, maximálně je možné získat 20 bodů

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 2:
RESTAUROVÁNÍ
PAMÁTKOVÉHO
FONDU

• Určeno výhradně pro kulturní památky a národní
kulturní památky, které byly prohlášeny
Ministerstvem kultury nebo Vládou České republiky
a jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky
• Určeno pro provádění odborných průzkumů, které
jsou nezbytným podkladem pro zpracování
dokumentace na obnovu kulturních památek a
národních kulturních památek, jakož i jejich
restaurování

• Není vázáno na existenci závazného stanoviska
správního orgánu státní památkové péče

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 3:
PODPORA
PRŮZKUMŮ
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Povinné přílohy žádosti:
• Nabídková cena nebo odborný odhad nákladů
• Autorizovaný doklad opatření podpisem a razítkem osoby
provádějící průzkumy

• Fotodokumentace předmětu žádosti
• Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např.
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 3:
PODPORA
PRŮZKUMŮ
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Hodnotící kritéria:
• Žádost je posuzována ve čtyřech kategoriích

1) Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních
prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich
využití, bezchybnost) – bodová škála 1 – 5,
maximálně je možné získat 20 bodů
2) Důvod zpracování průzkumu – bodová škála 0, 3 a 5,
maximálně je možné získat 30 bodů
3) Rozsah průzkumu – bodová škála 3 a 5, maximálně je
možné získat 30 bodů
4) Posouzení regionálního významu projektu – bodová
škála 1, 3 a 5, maximálně je možné získat 20 bodů

21KPGU2
OBNOVA
PAMÁTKOVÉHO
FONDU
ÚČEL Č. 3:
PODPORA
PRŮZKUMŮ
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK A
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

• Určeno výhradně pro objekty, které nejsou kulturní
památkou ani národní kulturní památkou, ale
nachází se na území prohlášeném za památkovou
rezervaci nebo památkovou zónu
• Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o
dotaci musí být schváleny platným závazným
stanoviskem správního orgánu státní památkové
péče, tj. obecním úřadem obce s rozšířenou
působností
• Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci
projektu, nikoliv k záměru nebo je podmíněno
dalším projednáním
• Do částky 100.000 Kč je možné jako svůj podíl
provádět práce svépomocí (pouze fyzické osoby)
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• Povinné přílohy žádosti:
• Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče
(nelze nahradit vyjádřením Národního památkového
ústavu)
• Autorizovaný položkový rozpočet
• Rozpočet vyhotovený projektantem nebo prováděcí
firmou (např. stavební firma, truhlář, klempíř, …)

• Doklad o vlastnictví – v případě nemovitosti výpis z
katastru nemovitostí. Není-li věc předmětem evidence
v katastru nemovitostí (např. výklenková kaple u polní
cesty), čestné prohlášení o vlastnictví
• Je-li věc vlastnictvím více osob a žadatel není vlastníkem
více než 2/3 věci, je nutný souhlas všech spoluvlastníků

• V případě, kdy fyzická osoba svůj podíl do částky
100.000 Kč vykoná svépomocí, je nutné doložit čestné
prohlášení o jejich provedení a předložit soupis těchto
prací
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• Povinné přílohy žádosti:
• Fotodokumentace předmětu žádosti
• Aktuální celková fotografie kulturní památky nebo
národní kulturní památky
• Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta
která část na objektu nachází

• Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např.
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)
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• Hodnotící kritéria:
• Žádost je posuzována ve čtyřech kategoriích

1) Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních
prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich
využití, bezchybnost) – bodová škála 1 – 5,
maximálně je možné získat 20 bodů
2) Stupeň technického ohrožení – bodová škála 2 – 5,
maximálně je možné získat 30 bodů
3) Povaha obnovy – bodová škála 1 – 5, maximálně je
možné získat 30 bodů
4) Posouzení regionálního významu projektu – bodová
škála 1, 3 a 5, maximálně je možné získat 20 bodů
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KONTAKTNÍ OSOBY:
• Ing. Marcela Holda, DiS. – administrace dotačního programu, vyplňování žádostí,
úplnost a přehlednost žádostí
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací,
oddělení krajských dotací
• Tel.: 495 817 494 nebo 702 185 698, e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz

• Ing. Milan Smolík – odborné záležitosti žádostí
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení
památkové péče
• Tel.: 495 817 458 nebo 601 325 879, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

