PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z PROGRAMU
Doba trvání projektu: 1. 1. 2019  31. 12. 2019
Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v souladu se zásadami památkové péče.
Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku. Veškeré výdaje
vynaložené na realizaci projektu musí být uhrazeny do 31. 12. 2019.
Podmínky k zařazení akce obnovy kulturní památky v roce 2019 do Programu:
•

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu (dále jen Žádost)
jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2019 včetně na místně příslušné územní odborné
pracoviště Národního památkového ústavu.

•

Žádosti zaslané opožděně, e-mailem nebo odeslané na jiné adresy budou z hodnocení vyřazeny.

•

Žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být dodatečně předložena v tištěné
podobě.

•

Žádost musí být předložena na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami, úplně
a správně vyplněna.

•

Požadovaná výše příspěvku se zaokrouhlují na celé tisíce Kč.

V případě, že vzniknou při administraci žádosti pochyby, bude žadatel vyzván k doplnění či
vysvětlení. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá,
bude jeho Žádost z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.
Požadavky na výši příspěvku z Programu mohou být kráceny zejména s ohledem na počet
podaných žádostí o příspěvek a objem finančních prostředků vyčleněných na jednotlivé programy
Ministerstva kultury v Zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.
Poskytnutí příspěvku v běžném kalendářním roce nezakládá nárok vlastníka kulturní památky na
příspěvek v následujících letech.
Příspěvek může tvořit maximálně 80 % (resp. 60 %) ze smluvní ceny díla (dle druhu prací) nebo
70% z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu (pokud
jde o obnovu prováděnou svépomocí), nestanoví-li ministerstvo jinak. Maximální hranice
příspěvku se stanovuje přímou úměrou mezi výší příspěvku a smluvní cenou.
Příjemce finančního příspěvku je povinen oznámit termín zahájení akce obnovy a předložit plán
kontrolních prohlídek stavby příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního
památkového ústavu a obci s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
Změny, ke kterým dojde v průběhu provádění prací, budou oznámeny Ministerstvu kultury,
příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu a obci s rozšířenou
působností na úseku státní památkové péče.

