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PAMÁTKY

Cíl: Cílem je podpoření a podpora revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam
světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví
UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek
evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní
seznam NKP).
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně
85% celkových způsobilých výdajů projektu:
• Obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy,
odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či
staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační
práce),
• Obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných
památek nebo samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování,
úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),
• Odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb
návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a
orientace),
• Rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení
nezbytného vybavení a zařízení,
• Restaurováníkonzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek (podmínka
doložení restaurátorského záměru při žádosti o platbu), zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení
bezpečnostních prvků a zařízení),
• Modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení
technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a
objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová
zóna určená pro návštěvníky památky),
• Digitalizace památek a mobiliáře (pouze jako část komplexnějších projektů), pořízení HW a SW nezbytného pro
digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení, Konzervátorskorestaurátorské dílny.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo
maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů
projektu:
• Osobní náklady projektového týmu, Pořízení studie
proveditelnosti, Pořízení projektové dokumentace, EIA,
Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský
dozor), inženýring, Pořízení odborných nebo znaleckých posudků
a analýz, Restaurátorské záměry, libreta a projektové
dokumentace k expozicím, Zpracování zadávacích podmínek k
zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, Služby
bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, přeprava, instalace a deinstalace předmětů),
Pořízení exponátů, modelů a kopií, Povinná publicita, Nákup pozemků nezbytných pro realizaci, cena pozemku
nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů, Nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu.

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: EFRR 95 %, Příjemce 5%
Žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem
hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzické
osoby nepodnikající.
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