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Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Kto vyhlási výzvu
Ministerstvo kultúry SR

Dátum ukončenia výzvy
25. 1. 2013

Dĺžka realizácie projektu
Dotáciou je možné poskytnúť len
na projekt alebo jeho časť, ktorá sa
realizuje v príslušnom
rozpočtovom roku, na ktorý sa
dotácia požaduje, t. z. v roku 2013

Oprávnené miesto realizácie
Celé územie SR

Cieľom podprogramu 1.1 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych
pamiatok, príprava a realizácia obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok; prezentácia a
využitie kultúrnych pamiatok
pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami a podpora projektov
obnovy kultúrnych pamiatok ocenených etiketou Európskeho kultúrneho dedičstva.
Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.1 v roku 2013 prioritne:
•
na podporu reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a
umeleckoremeselných
•
prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
•
na obnovu objektov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom
technickom stave,
•
na obnovu/reštaurovanie kultúrnych pamiatok v rámci trasy Gotickej cesty,
•
na obnovu/reštaurovanie najvýznamnejších
mnejších sakrálnych kultúrnych pamiatok
Podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva
Cieľom podprogramu 1.2 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane
kultúrnych pamiatok v lokalitách, ktoré sú zapísané
zapísané v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO; príprava a realizácia ich obnovy, reštaurovania a regenerácie;
prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok v rámci pamiatkových území v súlade s ich
pamiatkovými hodnotami.
Aktuálny zoznam lokalít, ktoré sú
sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO:
•
Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
•
Levoča, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia
•
Vlkolínec
•
Bardejov
•
Drevené kostoly slovenskej časti Karpatskej horskej oblasti

Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.2 v roku 2013 prioritne:
•
•
•

na podporu reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umeleckoremeselných
prác pri obnove objektov v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
na obnovu objektov v týchto lokalitách, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
na obnovu/reštaurovanie najvýznamnejších sakrálnych kultúrnych pamiatok.

Podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového
pamia tkového
fondu
Cieľom podprogramu 1.3 je systémová podpora subjektov zainteresovaných v procese
ochrany pamiatkového fondu (napr. vlastníci kultúrnych pamiatok, neziskové organizácie, občianske
združenia, fyzické osoby, samospráva a pod.), ktorých cieľom je ochrana, identifikácia, dokumentácia,
prezentácia a interpretácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu a pamiatkových
území.
Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.3 v roku 2013 prioritne:
•
•
•

na realizáciu workshopov zameraných na podporu tradičných stavebných technológií a
umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
na monitoring stavebno-technického stavu pamiatkového fondu, najmä v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO,
na publikovanie odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej
torz álnej architektury
Cieľom podprogramu 1.4 je systémová podpora obcí, občianskych združení, nadácií a iných
neziskových subjektov zameraných na obnovu a konzerváciu kultúrnych pamiatok s pomocou
nezamestnaných, najmä torzálnej architektúry, hradných ruín, obnovu mestských alebo iných opevnení
a pevnostných systémov, historických parkov a záhrad a pod.
Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.4 v roku 2013 prioritne:
•
•
•
•

záchrana centrálnych častí hradov formou konzervácie muriva,
vybudovanie bezpečných prístupových komunikácií ku kultúrnym pamiatkam a ich pripojenie
na technickú infraštruktúru,
zriadenie malých zastrešených múzeí alebo expozícií,
sprístupnenie torzálnej architektúry pre potreby cestovného ruchu.

Podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.
Cieľom podprogramu 1.5 je zabezpečiť zachovanie historického a estetického výrazu areálu cintorína,
ochrana a údržba, zachovanie a reštaurovanie jednotlivých hrobov, náhrobkov a iných objektov, ktoré
sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Ďalšou prioritou programu je udržanie čistoty, rekonštrukcia chodníkov a mobiliáru za účelom
maximálnej bezpečnosti nájomcov hrobových miest a návštevníkov a ošetrovanie zelene v prípadoch
kalamity vzniknutej nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

<Citat>

KTO JE OPRÁVNENÝ
Žiadateľom o poskytnutie dotácie v podprograme 1.1, 1.2 a 1.3 môže byť subjekt v zmysle § 3
ods. 1 zákona č. 434/2012 Z. z., v podprograme 1.4 môže byť obec alebo subjekt v zmysle
§ 3 ods.1 písm. e, f, h zákona, v podprograme 1.5 je oprávneným žiadateľom len mesto
Martin.
§ 3 ods. 1
Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 môže byť
a) fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území SR a právnická osoba oprávnená na
podnikanie na území SR,
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
e) občianske združenie so sídlom na území SR,
f) nadácia so sídlom na území SR,
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území SR,
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR,
i) neinvestičný fond so sídlom na území SR,
j) vysoká škola so sídlom na území SR,

INTENZITA POMOCI, SPOLUFINANCOVANIE
SPOLUFINANCOVANIE
intenzita pomoci maximálne 95%, minimálne zdroje žiadateľa 5%

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2013-27c.html

ČO VÁM PONÚKAME?
Zaujala Vás aktuálna výzva?

Vypracoval
Vypracoval a

Veronika Baričová
konzultant
T : +421 911 107 306
E: veronika.baricova@centire.com

Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:
Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis
projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza);
Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich
potrieb.
Neváhajte nás kontaktovať.
kontaktovať

