
 

Město Jindřichův Hradec 
 

zveřejňuje 1. výzvu dotačního programu na podporu obnovy kulturního 
dědictví v roce 2021 
 
Zdůvodn ění dota čního programu 
 
Cílem Programu je trvale zlepšovat stav nemovitých kulturních památek a dalšího kulturního 
dědictví včetně movitých věcí a předcházet škodám zvláště v oblastech, kam už nezasahuje 
působnost Programu regenerace městské památkové rezervace. Důvodem podpory je tedy 
zachování kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních 
materiálů, technologií a řemeslných postupů v souladu se zásadami památkové péče. 
 
Předpokládaný objem finan čních prost ředků pro rok 2021 je 400.000 K č.  
 
Maximální výše dotace není stanovena a je limitována pouze částkou celkové alokace 
dotačního programu. 
 
Okruh žadatelů: 
Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, vlastník (nebo spoluvlastník, 
zplnomocněný ostatními spoluvlastníky) nemovitosti nebo movité věci mimořádné kulturní 
hodnoty, který splňuje podmínky čestného prohlášení, které je součástí žádosti a týká se 
zejména bezúhonnosti, solventnosti a zásad památkové péče. Žadatelé neuspokojení v 
Programu regenerace mohou rovněž požádat o dotaci na obnovu kulturního dědictví. 
 
Lhůta pro podávání žádostí:  15. 4. 2021 do 11. 5. 202 1 
 
Kritéria hodnocení: 
 
1. Hodnocení přínosu akce obnovy pro město 
2. Hodnocení souladu se zásadami památkové péče 
3. Hodnocení správnosti projektu a rozpočtu  
4. Hodnocení důvěryhodnosti žadatele a míry jeho spoluúčasti 
 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti je 30. 6. 2021 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

• žádost je předložena v písemné podobě, je úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi (včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

• žádost je podána ve lhůtě podávání žádostí 
• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 

 
Kontaktní údaje na administrátora: 
 

Příjmení, jméno, titul Milan Bureš, PhDr. 

Adresa pracoviště   Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, odbor rozvoje 

e-mail adresa. bures@jh.cz 
Telefon 384 351 196 
 
Odkaz na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec: 
www.jh.cz/cs/dotace-mesta 
Odkaz na Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kulturního dědictví na rok 
2021: 
http://www.jh.cz/cs/dotace-mesta/na-podporu-obnovy-kulturniho-dedictvi.html 


