
Žadatel Projekt

Společnost pro technologie ochrany 
památek, z.s.

Dva semináře v roce 2023 na téma: „Moderní materiály 
minulého století lI“ a „Sepulkrální památky“

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Sborník konference MÁME VYBRÁNO

Klub Za starou Prahu, z.s. Časopis "Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu"

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

SOVPIS – Prostorový informační systém vernakulární 
architektury a sídel

Kotěrovo centrum architektury o. p. s.
Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2023
 – 11. ročník

Za Opavu, z.s. 
Opavská cena J. M. Olbricha spojená se souborem kulturních 
aktivit

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska 

Konference 2023 - Znojmo

Cestami proměn, z. s. Katalog k výstavě Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Cestami proměn, z. s.
15. ročník výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy 
domova

Asociace majitelů hradů a zámků, z.s. Video spot Asociace majitelů hradů a zámků

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s.
Podlipnické kostely - minulost bez budoucnosti? (sborník ke 
konferenci)

Genus loci Sudslava z.s. Využití kulturní památky pro účely výstavní expozice

Centrum politických studií Letní škola památkového urbanismu 2023

Spolek přátel hradu Lukova Výběrový katalog kachlů z hradu Lukova

Hrad Loket, o.p.s. Seminář - depozitární režim a správa sbírek muzejní povahy

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Dětská galerie Lapidárium

               V ýznamné akce

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska

Mezinárodní den památek a sídel - slavnostní setkání

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska

Katalog památek EHD 2023

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

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 2023, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2022.

Kulturní aktivity v památkové péči
Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení 2023


