
Dotační programy v oblasti památkové péče na rok 2020 
 
Plzeňský kraj  

Dotační programy:  
1. Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje  

- příjem žádostí od 15. 01. 2020 do 12. 02. 2020 (do 17:00)  

2. Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné 
architektury na území Plzeňského kraje; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby 
plánů ochrany na území Plzeňského kraje  

- příjem žádostí od 15. 01. 2020 do 12. 02. 2020 (do 17:00)  

3. Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje  

- příjem žádostí od 15. 01. 2020 do 30. 06. 2020 (do 12:00)  
 
Bližší informace pro rok 2020 jsou zveřejněny na stránce elektronického systému eDotace na adrese 
http://dotace.plzensky-kraj.cz/.  
 

Ministerstvo kultury ČR  

1) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

- Výše státní finanční podpory pro město Sušice na rok 2020 činí 560 000 Kč.  

- Případní zájemci o zařazení akce obnovy do programu pro rok 2021 informují odbor památkové péče 
a cestovního ruchu na Městském úřadě v Sušici do 30. 08. 2020, kde budou zájemcům poskytnuty bližší 
informace.  

 
Program je určený výhradně pro vlastníky nemovité kulturní památky nacházející se na území MPZ, za účelem 
uchování souhrnné památkové hodnoty – https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-
rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html.  
 
Informace poskytne:  
Městský úřad Sušice – Odbor památkové péče a cestovního ruchu  
Ing. Alena Nová  
telefon: 376 540 217 (číslo dveří: 205)  
e-mail: anova@mususice.cz  
 

2) Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  

- Příjem žádostí pro letošní rok do 28. 02. 2020.  

- Výše státní finanční podpory pro město Sušice na rok 2020 činí 1 109 000 Kč.  
 
Finanční podpora z výše uvedeného programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo 
památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny), nejsou národními kulturními památkami a 
nejsou ve vlastnictví České republiky – https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-
obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.   
 

3) Havarijní program  

- Příjem návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu do 31. 01. 2020 na místně 
příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Plzni.  

 
Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním 
technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů 
a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). 
https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html.   
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4) Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové 
zóny  

- Příjem návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu do 31. 01. 2020 na místně 
příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Plzni.  

 
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny je v rámci komplexní péče 
o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména 
památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve 
prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., 
které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. 
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-
pamatkove-zony-284.html.   
 

5) Program restaurování movitých kulturních památek  

- Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu lze podávat do 30. 06. 2020 na 
místně příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Plzni.  

 
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých 
kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými 
pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské 
účely. https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html.    
 

6) Program záchrany architektonického dědictví (PZAD)  

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, 
které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější 
součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. 
Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří 
podstatu kulturní památky. https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html  
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