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Dotace

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických 

hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými 

kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

• obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel, 

spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., 

OZ, které mají působnost delší než 2 roky,

zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

obecně prospěšné společnosti, 

vlastník objektu, 

vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) 

na němž objekt stojí, 

uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, na němž objekt stojí. 
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Kdo může žádat? (příjemci podpory)

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynalože-

ných, uznatelných výdajů projektu. 

Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč. 

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
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• 

• 
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Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny 

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 
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 typy objektů: kaplička, 

křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, 

exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, 

kostely s výjimkou objektů nacházejících se na 

soukromých oplocených pozemcích. 

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně 

v bezprostředním okolí obnovovaného nebo 

upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od 

objektu v návaznosti na předmět dotace. 

• Podporu lze získat na tyto
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Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)
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