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Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

kultury a obnovy památek 

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



PROGRAM 2019 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU KULTURY A OBNOVY 
PAMÁTEK

Dotaci lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci tematických zadání:

• Obecní knihovny

• Knihovní fond obecních knihoven

• Obnova památek

• Podpora kultury

Dotaci z Programu je možné poskytnout na akce/projekty spolufinancované ze státního
rozpočtu a prostředků Evropské unie.

Jednu akci/projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více dotačních titulů
(Fondů) Středočeského kraje.

Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací
akce/projektu od 1. 1. 2019 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady
akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
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PROGRAM 2019 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK

Lhůta pro podání žádostí:

od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin

do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

• v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na
adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz, a to nejdéle do konce
lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST
PODÁNA

• v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to
včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,
PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí
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OBECNÍ KNIHOVNY

• vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou

• náklady neinvestičního/investičního charakteru, z dotace nelze hradit stavební
práce apod.

• žadatelem o dotaci může být obec ve Středočeském kraji nebo knihovna
zřízená obcí ve Středočeském kraji

• knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR

• minimální výše požadované dotace je 20 000 Kč

• maximální výše požadované dotace je 70 000 Kč

• maximální výše poskytnuté dotace je 70 000 Kč

• Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2019

• minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet

• dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu
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OBECNÍ KNIHOVNY

Povinné přílohy k žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského 
kraje:

•Kopie identifikace žadatele.

•Položkový rozpočet akce/projektu.

•Kopie dokladu o bankovním účtu žadatele.

•Kopie dokladu o ustavení statutárního zástupce žadatele.

•Je-li žadatelem příspěvková organizace, předloží písemný souhlas
zřizovatele s podáním žádosti případně i souhlas s přijetím dotace, bude-
li poskytnuta.

•Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a
zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení
žadatele zmocněncem na základě plné moci.

•Roční výkaz o knihovně za rok 2017 Kult (MK) 12-01.
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OBECNÍ KNIHOVNY

Žádosti budou hodnoceny podle hodnotících kritérií:

•Výše spolufinancování akce/projektu ze strany žadatele 

•Společenský přínos akce/ projektu

•Kritérium z hlediska vybavenosti knihovny

•Specifické kritérium - Spolupráce s Metodickým centrem pro výstavbu 
a rekonstrukci knihoven (Moravská zemská knihovna v Brně)
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KNIHOVNÍ FOND OBECNÍCH KNIHOVEN

• nákup knih v papírové či elektronické podobě české i zahraniční literatury pro
nejširší veřejnost

• žadatelem o dotaci může být obec ve Středočeském kraji nebo knihovna
zřízená obcí ve Středočeském kraji

• knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR

• akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2019

• minimální výše požadované dotace je 5 000 Kč

• maximální výše požadované dotace je 10 000 Kč

• maximální výše poskytnuté dotace je 10 000 Kč

• minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet

• dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových
uznatelných nákladů akce/projektu
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KNIHOVNÍ FOND OBECNÍCH KNIHOVEN

Povinné přílohy k žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje:

•Kopie identifikace žadatele

•Položkový rozpočet akce/projektu.

•Kopie dokladu o bankovním účtu žadatele.

•Kopie dokladu o ustavení statutárního zástupce žadatele.

•Je-li žadatelem příspěvková organizace, předloží písemný souhlas
zřizovatele s podáním žádosti případně i souhlas s přijetím dotace, bude-
li poskytnuta.

•Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a
zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení
žadatele zmocněncem na základě plné moci.

•Roční výkaz o knihovně za rok 2017 Kult (MK) 12-01.
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KNIHOVNÍ FOND OBECNÍCH KNIHOVEN

Žádosti budou hodnoceny podle hodnotících kritérií:

• Výše spolufinancování akce/projektu ze strany žadatele

• Procentuální počet registrovaných čtenářů knihovny z počtu obyvatel
obce

• Aktualizace knihovního fondu podle posledního ročního výkazu o
knihovně

• Ocenění knihovny
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OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

• obnova kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů

• dotace lze poskytnout na zpracování stavebně historických průzkumů,
restaurátorských průzkumů, dendrochronologických průzkumů, posouzení
biotického napadení kulturních památek apod.

• Prioritou Programu 2019 je téma „Náhle vzniklé havárie“

• akce/projekt musí být ukončen do jednoho roku od
oboustranného podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace

• žadatelem o dotaci je vlastník památky, která se nachází
na území Středočeského kraje
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OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Povinné přílohy k žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje:

•Doklad osvědčující legální existenci žadatele.

•Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu.

•Kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla žadateli.

•Kopie dokladu o bankovním účtu žadatele.

•Kopie dokladu osvědčujícího vlastnické právo k památce.

•Kopie závazného stanoviska k provedení prací.

•Položkový rozpočet akce/projektu obnovy památky.

•Prohlášení či rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů.

•Fotodokumentace současného technického stavu památky.

• Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením obnovy památky, nachází-li se památka
na nemovitosti vlastníka odlišného od vlastníka památky.

•Písemný souhlas všech ostatních spoluvlastníků památky s provedením obnovy památky.

•Písemný souhlas druhého z manželů.

•Písemný souhlas zřizovatele s podáním žádosti, je-li žadatelem příspěvková organizace.

•Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená
kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci.
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OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

•minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč

•maximální výše požadované a poskytnuté dotace je 500 000 Kč

•minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 40% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet

•dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 60% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech ze skutečných uznatelných
nákladů akce/projektu, který žadatel požadoval v žádosti o dotaci, jinak bude dotace
krácena

Zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií:

•vícezdrojové financování, památka je vedená v seznamu nejohroženějších památek
vedeném Národním památkovým ústavem, naléhavost opravy, připravenost akce,
rozpracovanost opravy památky, využití památky po opravě, význam památky v regionu,
krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování
památkové hodnoty

Dotaci je možné poskytnout na akce/projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a
prostředků Evropské unie např. Program záchrany architektonického dědictví či Havarijní
program MK.
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OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Žádosti budou hodnoceny podle hodnotících kritérií:

• Památka je vedena v seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek

• Stupeň ochrany památky

• Charakteristika akce/projektu

• Stavebně - technický stav, stupeň naléhavosti

• Význam památky daný její památkovou hodnotou

• Stupeň rozpracovanosti

• Využití po opravě

• Financování obnovy

• Finanční objem prostředků přidělených z jiných zdrojů

• Specifické kritérium
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PODPORA KULTURY

• akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru 

• splňují alespoň  některé z následujících kritérií:

✓ originalita projektu

✓ tradice

✓ nadlokálnost

• projekty zejména v oblastech amatérské kultury - divadlo, folklor,  hudba, 
tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura a publikační činnost

• podpora celoroční dobrovolné kulturní činnosti

• kulturní slavnosti k významným kulatým výročím

• historické slavnosti

• projekty muzejního typu

U festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň. 

Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2019.
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PODPORA KULTURY

• Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba.

• Žadatel má:

✓ trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje na 
jeho území,

✓ trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje 
mimo Středočeský kraj, ovšem s prokazatelnou vazbou na Středočeský kraj,

✓ trvalé bydliště/místo podnikání mimo území Středočeského kraje, ale projekt se 
uskutečňuje na území Středočeského kraje.

Z dotace nelze hradit pohoštění, s výjimkou cen do soutěží (např. dětské soutěže).

• minimální výše požadované dotace je 20 000 Kč

• maximální výše požadované a poskytnuté dotace je 100 000 Kč

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20%  z celkových  uznatelných nákladů 
Akce/projektu, kterou je nutno  při čerpání dotace dodržet ( maximální podíl dotace je 
80% z celkových uznatelných nákladů Akce/projektu).
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PODPORA KULTURY

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

•Doklad osvědčující legální existenci žadatele.

•Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu, pokud skutečnost, kdo je
statutárním orgánem, nevyplývá z výše uvedených dokladů, je-li žadatelem
právnická osoba.

•Kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla žadateli, nevyplývá-li z výše
uvedených dokladů, bylo-li žadateli přiděleno a žadatel je právnickou osobou nebo
fyzickou osobou, která podává žádost v souvislosti se svojí podnikatelskou
činností.

•Kopie dokladu o bankovním účtu žadatele.

•Položkový rozpočet akce.

•Písemný souhlas zřizovatele s podáním žádosti, je-li žadatelem příspěvková
organizace.

•Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
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PODPORA KULTURY

Žádosti budou hodnoceny podle hodnotících kritérií:

•Výše spolufinancování akce/projektu ze strany žadatele

•Společenský přínos akce/projektu

•Typ akce/projektu

•Akce/projekt podle tradice

•Specifické kritérium: Připomínka výročí boje za svobodu a demokracii

•Priorita Středočeského kraje
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JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI

Na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz je k dispozici internetová aplikace pro
podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

Program 2019, metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a vzory
formulářů žádostí jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-
stredocesky.cz/web/kultura/granty-a-dotace.

Bližší informace k podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek poskytnou pracovníci Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Středočeského kraje.
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PROGRAM 2019 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
NA OBNOVU PAMÁTEK URČENÝCH KE SPOLEČENSKÉMU VYUŽITÍ

• Lhůta pro podání žádostí je od 18. února 2019 do 25. února 2019.

• Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat v písemné podobě na formuláři, a
to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro
podávání žádostí.

• Program 2019, metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití a formulář
žádosti, jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-
stredocesky.cz/web/kultura/granty-a-dotace.

• Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na
podporu stanoveného účelu je 30 000 000 Kč.

• Minimální výše požadované dotace je 500 000 Kč.

• Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je 7 000 000 Kč.

• Bližší informace k podávání žádostí o dotace z výše uvedeného Programu poskytnou
pracovníci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Děkuji Vám za pozornost

Blanka Švarcová 

Odbor kultury a památkové péče KÚSK

Oddělení památkové péče

tel.: 257 280 303
svarcova@kr-s.cz
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