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Zastupitelstvo kraje Vyso čina 
 

vyhlašuje dne  11. 7. 2007 průběžnou Výzvu č.1 
 

k předložení žádostí o grant pro kompletní individuální sub-projekty z Finančních mechanismů 
EHP/Norska – Programu „Kulturní d ědictví Vyso činy“  v prioritní oblasti Uchování Evropského 
kulturního d ědictví  zaměřené na: 
 

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního d ědictví  
1. 2. Zlepšení pé če a ochranu movitého kulturního d ědictví 

 
 
Všechny žádosti budou zohledňovat horizontální priority udržitelného rozvoje, rovné příležitosti a 
dobrou transparentní správu jak je stanoveno v pokynech.  
 
První dílčí uzávěrka pro Žádosti je středa 5. 9. 2007 do 15.00 hod. Žádosti musí být v tomto termínu 
doru čeny  na adresu Sekretariátu (Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., Křížová 2, 586 
01 Jihlava). 
 
I. Alokovaná částka pro Výzvu č.1 je 677 647 EUR. 
 
Výše podpory se posuzuje pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka nezbytná pro 
realizaci sub-projektu. 
 Všechny sub-projekty jsou spolufinancovány ve výši 15 % z celkové částky poskytnuté 
z programu Kulturní d ědictví Vyso činy (viz p říklad).  
 
 

  
celková částka sub-projektu 

 
 
Kulturní dědictví              spolufi    spolufinancování NNO, obce 

Vysočiny 

       

 

grant FM EHP/Norska (85%) spolufinancování kraje Vysočina (15%) 

  
     
 
 

a) Podpora alokovaná pro sub – projekty financované obcemi, svazky obcí, organizacemi 
zřízenými obcemi, vzdělávacími institucemi může dosáhnout 90% celkových oprávněných 
výdajů sub-projektu (viz příklad).  

b) Ve výjimečných případech, zejména u sub-projektů NNO, může podpora dosáhnout až 95 % 
celkových oprávněných výdajů sub projektu (viz příklad). 

c) U sub-projektů, které využívají financování ze soukromých zdrojů, činí maximální výše 
podpory 60 % celkových oprávněných výdajů (viz příklad). 

 
Základem pro výpo čet náklad ů v předkládaných žádostech je stanoven fixní kurz 1,0 EU R = 
28,140 CZK. 
 
Minimální výše příspěvku  z „Programu“ pro jeden sub-projekt je 30 000 EUR. 
Maximální výše příspěvku  z „Programu“ pro jeden sub-projekt je 250 000 EUR. 
 
V případě, že celkový objem finančních prostředků schválených pro všechny úspěšné sub-projekty 
přesáhne částku alokovanou pro celý program (tj. 600 000) EUR, je  možné požadovanou podporu 
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všem sub – projektům poměrně snížit. O snížení podpory rozhoduje příslušný orgán kraje Vysočina na 
návrh Hodnotící komise.     
 
Žádost o dotaci m ůže být p ředložena na opravu nemovité nebo movité kulturní pa mátky, která 
je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové pé či (především ve zn ění  
§ 2, § 3 a § 7).  
 
Grant je ur čen na obnovu a zlepšení pé če o kulturní památky, které jsou zapsány v Úst ředním 
seznamu kulturních památek České republiky a trvale se nachází  na území kraje Vyso činy. 
 
II. Oprávn ěný žadatel o sub-projekt je : 
• obec; 
• svazek obcí; 
• organizace zřízená nebo založená obcí (obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl); 
• vzdělávací instituce; 
• nestátní nezisková organizace (NNO – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, atd.); 
• podnikatelský subjekt. 

Žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být z řízen v České republice a p ředmětem žádosti 
musí být činnost vykonávaná ve ve řejném zájmu. 
 
III. Prioritní oblasti/ zam ěření priorit 
 
Oprávnění žadatelé mohou předkládat žádost o grant v případě, že sub-projekt je v souladu se 
zaměřením programu : 

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 

 

A splňuje specifická kriteria pro výb ěr sub-projekt ů:: 
 

o Uchování ohrožených historických konstrukcí, prvků, uměleckořemeslných děl a děl 
výtvarných umění obnovované kulturní památky 

o Využití památky v souladu s její historickou funkcí nebo pro kulturně vzdělávací účely 

o Použití historických (tradičních) technologií a materiálů při obnově kulturní památky 
 
 
IV. Termín a místo p ředložení žádosti 
Kompletní žádosti mohou být předkládány v pracovní dny od 9 do 15 hodin po celou dobu vyhlášení 
kola výzvy na níže uvedenou adresu sekretariátu.  První kolo průběžné výzvy bude uzav řeno ve 
středu 5. 9. 2007 . 
 
 
V. Místo a zp ůsob p ředkládání žádostí 

Žádosti budou zpracovány v češtině v předepsaném formátu. Žádost o sub-projekt musí být podána 
žadatelem případně zástupcem žadatele na Sekretariát – Regionální rozvojovou agenturu 
Vyso čina, z.s.p.o., K řížová 2, 586 01 Jihlava.   

Kompletní žádost musí být předložena ve 3 výtiscích (1 originál+ 2 kopie) a 3 elektronické verze 
žádosti (3 CD). Jednotlivé výtisky musí být označeny nápisem „Originál“ a „Kopie“. 

Žádost musí být předložena v zalepené obálce/krabici (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem 
oprávněného zástupce, příp. i s razítkem žadatele přes spoj).  

Papírová a elektronická verze včetně doplňujících informací a požadovaných příloh musí být identické. 

Podrobné informace naleznete v Postupech pro žadatele.  
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VI. Podklady pro zpracování žádosti 

Veškeré další závazné informace pro zpracování žádosti jsou uvedeny v Postupech pro žadatele 
Programu KULTURNÍ D ĚDICTVÍ VYSOČINY včetně elektronického formuláře žádosti a příloh 
nutných ke zpracování žádosti na www.rrav.cz  v sekci Finanční mechanismus EHP/Norsko a  www.kr-
vysocina.cz v sekci kultura a památky.  

VII. Poskytování informací 

S dotazy a žádostmi o konzultace se mohou žadatelé obracet na Sekretariát (Regionální rozvojovou 
agenturu Vysočina, z.s.p.o., Křížová 2, 58601 Jihlava, Tel.: 567 578 500, 567 578 507, 
region@rrav.cz ), kam bude následně žádost předložena. Dotazy mohou být zaslány ne později než 7 
 kalendářních dnů před doporučeným termínem pro předkládání sub-projektů. 
 
Pokud budete mít problémy s kontaktováním Sekretariátu, můžete se obrátit na Zprostředkovatele 
Programu – kraj Vysočina - (Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, odbor kultury a 
památkové péče, Mgr. Martin Horký, Tel.: 564 602 382, horky.m@kr-vysocina.cz ) 
  
Přehled odpovědí na často kladené otázky bude zveřejněn na internetových stránkách Sekretariátu 
(http://www.rrav.cz ) a bude pravidelně aktualizován. 
 


