
1.1 Péče o národní kulturní 
památky MAS Radbuza

Oblas�  podpory 
V rámci tohoto opatření bude podporována ak� vita 
„Památky“, která zahrnuje:
• obnovu památek (stavba, rekonstrukce a stavební 

úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovují-
cích stavebních prvků či staveb, realizace inženýr-
ských sí� , restaurátorské a konzervační práce), 

• obnovu zahrad a parků (terénní úpravy, obnova 
zeleně a vodních ploch, budování, úprava 
a obnova cest, realizace inženýrských sí� ), 

• rekonstrukci expozic a depozitářů, budování nových 
expozic a depozitářů, sociálního zázemí,

• pořízení nezbytného vybavení a zařízení, modernizace 
a výstavba nezbytných objektů technického a technologického 
zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, 
umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využí-
vání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické 
infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, 
klidová zóna určená pro návštěvníky památky).

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
Pro ak� vitu „Památky“ jsou oprávněnými žadateli:
• vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu 

v katastru nemovitos� .

Výše dotace
Podíl fi nancování z celkových způsobilých výdajů: 
• EFRR 95 % 
• Příjemce 5% 

Celkovými výdaji se rozumí součet všech způsobilých a nezpůsobilých 
výdajů, které jsou součástí  projektu. 

Způsobilé výdaje 
• Minimální výše způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
• Maximální výši způsobilých výdajů může MAS Radbuza upravit 

na konkrétní výzvu. 

Na toto opatření má MAS Radbuza alokováno celkem 15 170 000 Kč. 
Pro ak� vitu „Památky“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• restaurování a konzervace nemovitého a movitého kulturního dědictví, 
• stavební obnova nemovitého kulturního dědictví, 
• rekonstrukce, přístavby, 
• budování inženýrských sí� , 
• odstranění nevyhovujících čás�  staveb, 
• obnova parků a zahrad včetně venkovního mobiliáře,
• DPH je způsobilým výdajem, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporova-

ným ak� vitám nárok na odpočet vstupu; nebo je-li způsobilým výdajem plnění, 
ke kterému se vztahuje; nebo pokud je žadatel neplátce DPH. 
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Seznam předkládaných příloh 
Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede 
zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.

1) Plná moc – dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupi-
telstva o přenesení pravomocí.

2) Zadávací a výběrová řízení – předkládá se pouze uzavřená smlouva na plnění veřejné zakázky, která se uplatňuje 
v projektu.

3) Studie proveditelnos�  – slouží k posouzení realizovatelnosti  a potřebnosti  projektu, součástí  studie proveditelnosti  
je Plán zpřístupnění podpořené památky.

4) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu – dokládá se výpis 
z katastru nemovitostí  a list vlastnictví k nemovitosti , která bude předmětem projektu.

5) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené-
ho stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení – dokládá se pravomocné 
a platné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení nebo žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem.

6) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – dokládá se projektová 
dokumentace, zpracovaná autorizovaným projektantem.

7) Položkový rozpočet stavby – stanovení cen stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých 
výdajů hlavních akti vit projektu.

8) Doklady o právní subjek� vitě žadatele – právní subjekti vitu nemají povinnost dokládat obce a jimi zřizované 
organizace. Nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané obcemi doloží zakládací 
či zřizovací listi nu, nebo jiný dokument o založení.

9) Výpis z rejstříku trestů – dokládají všichni statutární zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí, státních podniků, 
nestátních neziskových organizací, církví, právnických osob a fyzické osoby podnikající. Výpis z rejstříku trestů 
v době podání žádosti  nesmí být starší 3 měsíců.

10) Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění – dokládají žadatelé u nemovitých památek a u movitých národních kulturních 
památek.

11) Čestné prohlášení o skutečném majiteli – dokládá se v případě, že je žadatelem právnická osoba mimo 
veřejnoprávní právnické osoby.

MAS Radbuza, z.s., nám. ČSA 24, 333 01 Stod, tel: 725 830 833, 
email: info@mas-radbuza.cz, web: www.mas-radbuza.cz


