3.10.2018
Vážený pane místopředsedo,
dne 25. září jste mi poslal dopis za Asociaci pro podporu památek z. s., v němž vyjadřujete obavu
nad vývojem obnovy památek v důsledku zrušení podprogramu Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny Ministerstvem zemědělství. Zároveň ve Vašem dopise navrhujete,
aby byl znovu vyhlášen dotační titul pro podporu obnovy sakrálních staveb v rámci podprogramu
Podpora rozvoje a obnovy venkova, nebo aby Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo samostatný
program přímo pro obnovu neprohlášených kulturních památek.
V reakci na zrušení dotačního programu Ministerstva zemědělství budeme tento rok v říjnu opět
vyhlašovat dotační titul Obnova drobných sakrální staveb a hřbitovů. Titul bude součástí nové verze
Programu rozvoje regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci něho
bude možné financovat opravu objektů typu kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž či
prostory hřbitovů a hřbitovní zdi. Oprávněným žadatelem bude obec do 3 000 obyvatel, která objekt
vlastní. Maximální výše podpory bude 0,5 milionu se spoluúčastí 30 % uznatelných nákladů.
Předpokládaná alokace pro tento dotační titul na rok 2019 je 20 mil Kč.
Letos na podzim budeme také vyhlašovat v rámci programu Podpora revitalizace území podprogram
Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití. Program se zaměřuje na nevyužité budovy v
havarijním stavu, které jsou pro obce zátěží. Oprávněným žadatelem je obec nebo kraj, který
podobnou budovu vlastní. Kulturní památky z podprogramu nejsou vyloučeny. Mezi uznatelné
náklady bude patřit základní rekonstrukce objektu, nebude ale možné hradit specializované stavební
činnosti, např. restaurační práce. Maximální výše podpory je 30 milionů se spoluúčastí žadatele od
30 do 50 % dle velikosti obce. Následný objekt nesmí být využíván k podnikatelským účelům, musí
se jednat o např. školu, obecní úřad, knihovnu, kulturní dům atd. Plánovaná alokace tohoto
podprogramu na rok 2019 je 400 mil Kč. I když není primárně určen pro rekonstrukci památek, jistě
bude možné v rámci něho podpořit obnovu některých z nich.
Dle § 14 zákona č. 2/1969 je MMR ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky a
také pro tuto oblast spravuje finanční prostředky, a to především prostřednictvím Programu rozvoje
regionů. V rámci něho jsou podporovány nejrůznější oblasti od obnovy místních komunikací, přes
obnovu sportovní infrastruktury, revitalizace veřejných ploch, podpory dostupnosti služeb až po
obnovu sakrálních staveb a hřbitovů. Možnosti státního rozpočtu jsou omezené a kvůli široké škále
požadavků ze straně obcí nelze v dostatečné míře podporovat všechny oblasti.
V příštích letech se pokusíme navyšovat alokace existujících podprogramů tak, aby odpovídaly
poptávce ze strany žadatelů. V tuto chvíli tvoříme novou Strategii regionálního rozvoje 21+, kde je
jako jedno z opatření navrženo: Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center
a jejich venkovského zázemí, což by mohlo iniciovat změny v zaměření národních dotačních titulů po
schválení této Strategie vládou ČR v roce 2019. Věřím, že prostřednictvím MMR dojde k potřebné
podpoře a že bude řešena problematika, na kterou upozorňujete.
Těším se na spolupráci.
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