Kulturní aktivity v památkové péči
Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení 2016
Níže uvedené subjekty splnily formální nároky výběrových dotačních řízení a jejich žádosti budou
zařazeny na jednání odborné komise k dalšímu posouzení. Případné přidělení dotace a její výše je
závislé jednak na konkrétní výši finančních prostředků, kterými bude odbor památkové péče MK
disponovat v roce 2016, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2015.
Žadatel
Společnost pro technologie ochrany
památek

Projekt
Organizovaní 2 odborných seminářů STOP 2016

Klub Za starou Prahu, z.s.

Časopis Za starou Prahu Věstník Klubu Za starou Prahu

Heraldická společnost v Praze

Heraldická ročenka 2016

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Sborník z konference MÁME VYBRÁNO

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Sborník z konference PROPAMÁTKY

Klub Augusta Sedláčka

Sborník Dějiny staveb 2016

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Sborník příspěvků z 14. specializované konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
Konference 2016 - Žatec
a Slezska
Pro Bohemia, sdružení pro záchranu
Novinářská soutěž Prix Non pereant – média na pomoc
památkám
kulturních památek
Omnium

Cyklus aktivit OMNIUM 2016 - MONUMENTA VIVA

Spolek přátel hradu Lukova

Dech renesance (na hradě Lukov)

Kostel

Středočeské baroko - Informační tabule s hravými prvky na
zastaveních stezky a propagace projektu

Via Tempora Nova, z. s.

Publikace Zámecký park Lipová

Hrady Českého středohoří, z.s.

Publikace Kalich a Panna - Žižkovy hrady na Litoměřicku

Asociace Entente Florale CZ - Souznění,
z.s.

Putovní výstava "Má vlast cestami proměn", 8.ročník 2016

Putování za Santinim

Publikace Jan Blažej Santini Aichel

Klub UNESCO Kroměříž

Pečujeme o památky - co umí a mohou spolky a o.p.s. příklady dobré praxe kulturních aktivit

Glan, z.s.

Výstava Keltské srdce

České sdružení přátel betlémů z.s.

Betlémy znovuobnovené - konference s mezinárodní účastí

Kotěrovo centrum architektury o.p.s

Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2016

Sladovna Písek o.p.s

Film o historii písecké Sladovny a sladovnictví

Žadatel
Společnost pro obnovu vesnice a malého
města (SOVAMM)

SOVPIS – Prostorový informační systém vernakulární
architektury a sídel

Zámek Brtnice, o.p.s.

Kurzy řemeslné obnovy památkově chráněných objektů

Hrad Loket, o.p.s.

Letem světem Karlovým věkem

Tělocvičná jednota Sokol Brno 1

Publikace k dějinám sokolského Stadionu v Brně

Projekt

Zámek Žďár nad Sázavou a Muzeum nové generace: Festival
Čtvero ročních období na zámku
Zámek Žďár nad Sázavou a Muzeum nové generace: Živé
místo otevřené kreativitě a tvořivosti

SE.S.TA
SE.S.TA
Významné akce

Sdružení historických sídel Čech, Moravy
Katalog památek EHD - propagace
a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
Mezinárodní den památek a sídel 2016
a Slezska
Vyřazený projekt
Putování za Santinim - akce, na kterou je žádána dotace, se konala v roce 2015

