Dotace z fondů Ministerstva zemědělství ČR
ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2021
Příjem žádostí: 1.2.2021 – 19.2.2021 (nebo do okamžiku, kdy celková částka registrovaných žádostí
dosáhne 40 mil. Kč)
Obnova a údržba stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních
památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2tis. obyvatel nebo v obci od 2001 – 5tis. obyvatel, přičemž
předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel a místní část splňuje podmínky dle zákona o
obcích pro zřízení osadního výboru.
Dotace na:
Kaple, kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší,
hřbitovy a hřbitovní zdi + terénní úpravy do max 3 m od objektu
Hřbitovy:
- údržba a obnova objektů uvnitř hřbitova včetně márnic a jiných typů objektů (kromě hrobů a hrobek)
a hlavní páteřní komunikace vedoucí od hlavní brány
- pozemek musí být využíván pro pohřbívání a takto musí být uveden i v KN (hřbitov, urnový háj,
pohřebiště, apod)
- nelze obnovu nefunkčního, nepoužívaného a neudržovaného hřbitova, nelze osvětlení hřbitova
- nelze výstavba nových objektů (např. rozptylové loučky, kolumbária, osvětlení hřbitova,
komunikace...)
Lze opravovat i zvony, hodiny a stávající elektropohony, pokud se tyto opravy provádějí současně s pracemi
stavebního charakteru na sakrální stavbě (výdaje na stavební práce musí být min 50 % celkových
způsobilých výdajů)
Žadatel:
- obec, spolky (sdružení) a nadace, zájmová sdružení právnických osob , o.p.s., vlastník objektu,
vlastník pozemku (na němž objekt stojí), uživatel pozemku (na němž objekt stojí)
Dotace: 70 % způsobilých výdajů
Min. výše dotace je 15.000. Kč, max. výše dotace je 200.000 Kč
Nejdůležitější přílohy Žádosti:
- položkový rozpočet, fotodokumentace, katastrální mapa, doklad o vlastnictví objektu a pozemku
(pokud žadatel není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí – nebo je
spoluvlastníkem – doloží souhlas vlastníků objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace)
- pokud projekt podléhá stavebnímu řízení:
• žádost o stavební povolení opatřenou podacím razítkem
• pravomocné a platné stavební povolení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu
• projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem
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pokud projekt nepodléhá stavebnímu řízení:
• potvrzení stavebního úřadu, že projekt nepodléhá stavebnímu řízení (nedokládá se u objektů,
co nejsou zapsané v KN)
• půdorys s rozměry předmětu dotace
• popis předpokládaného průběhu realizace (volná forma)
v případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci
dokládající původní stav
případně doložení odborného posudku pro havarijní stav (opatřené razítkem a vypracované
autorizovanou osobou)

Po ukončení realizace (do 30.9.2022) se předkládá kolaudační rozhodnutí (u staveb na etapy kolaudační
souhlas).
Bodování:
1. Počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován k 1.1.2020:
do 500 obyv. => 30

501 – 1000 obyv. => 25

1001 – 2000 obyv. => 20

2001 – 5000 obyv. => 15

2. Požadovaná výše dotace v tis. Kč:
15-80 => 30

81-140 => 20

141-200 => 10

3. Projekt je realizován v obci spadající do hosp. a soc. ohroženého území => 10
4. Odborný posudek pro havarijní stav => 10
Nezpůsobilé výdaje:
- oprava pěších komunikací a schodů vedoucích k předmětu dotace
- projektová dokumentace, příprava žádosti, realizace výběrového řízení, stanoviska a studie a zprávy,
stavební dozor, zateplení budov, mobiliář
- výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba veřejného osvětlení
- výdaje na hroby a hrobky, na fary, na kostely, na bysty, na pomníky obětem války
- budování sociálních zařízení, bezbariérové přístupy
- pořízení takových částí objektu, které byly úplně zničené nebo odcizené (např. svatozář, obrazy,
sochy, kříže, zvony, oplocení, výplně otvorů) – nejedná-li se o věrnou repliku dle původního stavu
(max. do 30tis. Kč)
- oprava/obnova torza stavby/zbořeniště
- nové obrazy a sochy, nové zvony, hodiny a jejich elektropohony
- výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba účelových komunikací a chodníků (kromě údržby/obnovy
páteřní komunikace na hřbitově)
V případě jakýchkoliv dotazů k dotačnímu titulu mne, prosím, kontaktujte.
Ing. Petra Součková – dotační poradce
Mob.: 724 994 559
Email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu
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