
Žadatel Projekt

Společnost pro technologie ochrany 
památek, z.s.

Organizace seminářů v roce 2019

Klub Za starou Prahu Časopis "Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu"

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, z.s. Sborník Dějiny staveb 2019

Omnium, z.s. Cyklus aktivit OMNIUM 2019

Omnium, z.s. Broumovské statky

Omnium, z.s. Cyklus workcampů Omnium 2019

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019

Český svaz stavebních inženýrů, z.s.
Mezinárodní konference "Inženýrské problémy při obnově 
památek"

Společnost pro obnovu vesnice a malého 
města, z.s.

SOVPIS – Prostorový informační systém vernakulární 
architektury a sídel

SE.S.TA, z.s. Zahrady plné příběhů

SE.S.TA, z.s. Edukační program - novinářem v období sametové revoluce

SE.S.TA, z.s. Prázdninové poznávání 2019

Za Opavu, z.s. Cena Josefa Olbricha za architekturu s cyklem přednášek

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska 

Konference Sdružení 2019 - Jičín

Hrady Českého středohoří, z.s. Dokumentární film "Žižkův hrad Kalich"

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 
z. s.

Vydání sborníku Svorník 17 - Povrchové úpravy historických 
staveb"

Klub českých turistů Obrazový atlas regionů, rozhleden a automapa 1:200 000

Klub českých turistů Památná a pamětní místa České republiky

Asociace Entente Florate CZ - Souznění, 
z.s.

Putovní výstava "Má vlast cestami proměn", ročník 2019

Společnost přátel starožitností, z.s. Časopis Společnosti přátel starožitností - ročník 127

Pro Bohemia
Novinářská soutěž Prix Non pereant – média na pomoc 
památkám

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 2019, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2018.

Kulturní aktivity v památkové péči
Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení 2019



Žadatel Projekt

Asociace majitelů hradů a zámků, z.s.
Pasport jednotlichých objektů soukromých hradů a zámků 
AMHZ

Center for Central European Architecture Monuments - sympozium

Center for Central European Architecture Monuments-Sborník

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, 
o.p.s.

Dětská galerie Lapidarium

Tranquillité z.s. Sympozium a rezidence Valeč

Luhovaný Vincent, z.s. Po lázních po sluchu - zvuková mapa Luhačovic

Znakovárna, z.s.
Muzeum nové generace a zámek Žďár nad Sázavou pro 
sluchově postižené

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska

Mezinárodní den památek a sídel 2019 - slavnostní setkání na 
Pražském hradě

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska

Katalog památek EHD 2019

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Analýza a vyhodnocení veřejných sbírek na památky v ČR

               Významné akce

               Nepodpořené projekty

Římskokatolická farnost - děkanství Liberec - Rochlice - dotace nemůže být poskytnuta vzhledem k tomu, že 
právní forma žadatele nesplňuje vyhlášené podmínky programu (výběrové dotační řízení je určeno pro spolky a 
obecně prospěšné společnosti)


