
Projekt „Centrum fotografie a moderních médií“  

 
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NZTS II Jihozápad, prioritní 

osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního 

ruchu.  

Fyzická realizace: 06/2012 - 06/2013 

Celkové výdaje projektu: 11 448 350,30 Kč 

Způsobilé výdaje projektu: 10 063 171,70 Kč 

Přijatá dotace: 8 553 695,95 Kč 

Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudružnosti Jihozápad  

 

Zhotovitelé: 

Dodavatel projektové dokumentace - stavby:  

JPS J. Hradec s. r. o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec  

Dodavatel projektové dokumentace - interiéry:  

Oto Němeček – H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec 

 

Dodavatel mobiliáře: A.M.O.S. DESIGN s. r. o., Beethovenova 614/9, Brno 

Dodavatel ICT: C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno 

Dodavatel stavby: I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 

770, Kamenice nad Lipou 

 

Hlavní cíl projektu:  

Globálním cílem projektu je doplnění a navázání na projekt realizovaný za podpory 

z Integrovaného operačního programu „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií -  

centrum původních řemesel a unikátních technologií“. Důraz je kladen především na oživení 

památek a rozvoj cestovního ruchu ve městě i v celém regionu. Cílem je zajistit udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu, a to především specifickou nabídkou, která se stane významnou 

součástí nabídky pro trávení volnočasových aktivit na území Jindřichohradecka.  

 

Průběh projektu:  

V rámci komplexní obnovy památkově chráněného objektu bývalé jezuitské koleje došlo 

k vybavení 3. nadzemního podlaží objektu, a to konferenční místnosti, seminární místnosti, 

studovny a dílny, výstavních místností a chodby potřebným nábytkem, výpočetní technikou a 

přístroji. Dále byly provedeny stavební úpravy a vybavení části 1. nadzemního podlaží 

západního křídla potřebným mobilářem a technikou. Závěrem byly provedeny terénní a 

sadové úpravy severního dvora, který se změnil na malý parčík se zelení a lavičkami. 

V prostoru rajského dvora byla umístěna kinetická fontána.  

 

Výsledky projektu:  

Zpřístupnění prostor bývalé jezuitské koleje veřejnosti. Ve spolupráci s partnery zde budou 

probíhat výstavy, workshopy a školení nejen se zaměřením na fotografii. Veřejnosti bude 

sloužit i malá knihovna s badatelnou. Současně došlo k rozšíření odpočinkových zón se zelení 

ve městě a zatraktivnění prostoru historické budovy. Zvýší se kvalita života místních obyvatel 

a současně se město stane atraktivnějším pro návštěvníky. Dojde k vytvoření důstojného místa 

pro konání kulturních a společenských akcí v centru města.  

 

 

 

 



Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na  

http://www.rr-jihozapad.cz 
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