
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 

www.c-budejovice.cz, sekce Dotace a granty→ památková péče 

 

  VÝZVA 

 
Město České Budějovice vyhlašuje 2. výzvu dotačního programu na podporu 

památkové péče v roce 2017 

 
a) Název: DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PAMÁTKOVÉ PÉČE V ROCE 2017 – 2. výzva 

 

b) Alokovaná částka: 100.000 Kč 
 

c) Opatření: č. 2 Obnova umělecko-řemeslných prvků a movitých památek 

   

d) Cíl: Opatření č. 2 - zajištění  spolufinancování vlastníkům při obnovách umělecko-řemeslných 

prvků ve veřejně přístupných prostorách objektů a movitých kulturních památek. Objekty kulturní 

památky se musí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale 

současně na katastrálním území města České Budějovice; objekty, které nejsou kulturními 

památkami musí být na území městské památkové rezervace. 

   

e) Oprávnění žadatelé: vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území 

města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České 

Budějovice a vlastníci ostatních objektů v městské památkové rezervaci České Budějovice 

(nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).  

 

f) Podporované aktivity: v rámci tohoto opatření jsou vhodné aktivity zaměřené na: 

             

 dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování umělecko-řemeslných 

prvků ve veřejně přístupných prostorách objektu (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, 

malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a 

další významné umělecko-řemeslné prvky) 

 dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování movitých kulturních 

památek zapsaných ve státním seznamu ÚSKP a které jsou umístěny ve veřejně 

přístupných prostorách. 

 

g) Termín vyhlášení a uzávěrky žádostí (od – do): 27. 6. 2017 – 1. 8. 2017 
 

h) Způsob doručení žádostí: žádosti musí být doručeny: 

 elektronicky na předepsaném elektronickém formuláři žádosti, ta je žadatelům k dispozici 

po provedení registrace (prostřednictvím elektronického systému podávání žádostí na 

www.c-budejovice.cz v sekci Dotace, pod odkazem Aplikace eDotace)  

 Žádost je přijata elektronicky v okamžiku uvedení do stavu Kompletní v elektronickém 

systému podání žádostí 

 Žádosti zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebo doručené pouze 

fyzicky nebudou akceptovány. 

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města České Budějovice na adrese 

www.c-budejovice.cz, sekce dotace a granty → Aplikace eDotace. Náležitosti žádosti včetně 

povinných příloh stanoví Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu 

památkové péče v roce 2017- 2. výzva. 

 

i)  Administrátor: Magistrát města České Budějovice, Kněžská 19, 4. patro, odbor památkové péče, 

Jana Kadlecová, kadlecovaj@c-budejovice.cz. 
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