
Zveřejnění dotačního programu 

 

Město České Budějovice 
 

zveřejňuje dotační program pro oblast památkové péče v roce 2017 
 
Účelem je: 
přispět ke zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při 
obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí 
generace. U ostatních objektů, které sice nejsou kulturními památkami, ale jsou neopomenutelnou 
součástí městské památkové rezervace a dotvářejí celkový kolorit centra města, pomoci jejich 
vlastníkům při realizaci obnovy. Program směřuje nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému 
užívání a prezentaci nemovitých kulturních památek, jakožto významné složky našeho hmotného 
kulturního dědictví. 
 
 
Důvodem je: 

 existence Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky  

 existence městské památkové rezervace České Budějovice 

 existence ochranného pásma nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve 
městě České Budějovice 

 
Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2017 je 1.000.000 Kč.  
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 

  zachování a obnova fasád a střešních krytin       200 000 Kč 

  Obnova umělecko-řemeslných prvků a movitých památek     250 000 Kč 
   
Okruh žadatelů: 

 vlastníci nemovitých kulturních památek v katastrálním území města České Budějovice mimo 
území městské památkové rezervace České Budějovice, vlastníci nemovitostí na území 
městské památkové rezervace 

 oprávněnými žadateli jsou osoby fyzické, právnické (nepodnikatelské i podnikatelské 
subjekty). 

 fyzické osoby a nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10%), podnikatelské subjekty 
(min. spoluúčast 40%), osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění. 

 
Vyhlášení výzvy dotačního programu: 20. 2. 2017 
Lhůta pro podávání žádostí je minimálně třicet dní od vyhlášení výzvy. 
 
Kritéria pro hodnocení žádostí: 
dle hodnotících ukazatelů pro jednotlivá opatření 
 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti: květen 2017 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 žádost je předložena v elektronické podobě, je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi 
(včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

 žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí 

 žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 
 
Příloha: vzor žádosti 
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