
 

 

 

 

IROP vyhlásil výzvu na Revitalizaci vybraných památek 

 

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 13. výzvu v rámci specifického cíle 3.1: 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

 

13. výzva REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK je zacílena na: 

- obnovu památek 
- restaurování části památek a mobiliářů 
- odstraňování přístupových bariér 
- zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení 
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů 
- digitalizace památek a mobiliářů 
- obnova parků a zahrad u souboru památek 
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického 

zázemí 

 

Věcné zamření výzvy: 

Jedná se o následující podporované aktivity: 

- revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 
- revitalizace a zatraktivnění památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví 

UNESCO v kategorii kulturní dědictví 
- revitalizace a zatraktivnění památek národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
- revitalizace a zatraktivnění památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 

kulturních památek k 1. 1. 2014 

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské 

provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

 

Od 30. 11. 2015 od 14 hodin je zpřístupněn formulář pro podávání žádostí o podporu v systému 

MS2014+. Příjem žádostí trvá od 30. 11. 2015 do 31. 3. 2016, do 14:00. 

 

Datum zahájené realizace projektu a mezní datum ukončení realizace projektu: 1. 1. 2014 – 

31. 12. 2020 

 

Celková částka podpory: 

Evropský fond pro regionální rozvoj:  3 000 000 000 Kč 

Státní rozpočet:    529 411 765 Kč 

 

 



 

 

 

Míra podpory: 

Evropský fond pro regionální rozvoj 85% 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 15% 

Organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zakládané a zřizované 
organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby a jiné 
soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj, nestátní 
neziskové organizace 

10% 

Kraje a jimi zřizované organizace 5% 

Ostatní (do této kategorie jsou řazeny i státní podniky) 0% 

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV):  

- minimální výše CZV: 5 000 000 Kč 
- maximální výše CZV: 

o 123 282 000 Kč  
 pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO 

v kategorii kulturní dědictví 
 pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním 

seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
o 246 565 000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO 

  


