
Možnosti financování 
záchrany a obnovy kulturního dědictví

Ministerstva, nadace, firemní programy ….

Praha – Vyšehrad , 10.10.2019

Omnium z.s. www.omniumos.cz



Státní podpora vůči NNO

Dokumenty

• Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO

• Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR pro NNO

Podmínky

• Dotace do výše 70 % celkových nákladů (mimořádně až 100%)

• Možné spolufinancování z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských 
fondů a z dalších zdrojů

• Souběh dotačních zdrojů státní správy nesmí být větší než 70 %

Žadatelé

• Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, právnické a fyzické osoby s hlavní činností v oblasti 
kulturních, vzdělávacích a zdravotních služeb



MZEProgram: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Upřesnění

• Podpora údržby a obnovy vyjmenovaných kulturních prvků venkovské krajiny, které 

neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání

• Kofinancování min. 30 %, dotace maximálně ve výši 200.000 Kč

Pravidla

• Dotace je schválena jako dvouleté financování, tzn., že projekty, které budou 

schváleny v letošním roce, se mohou realizovat až do 30.9. následujícího roku

• V současné době pouze na drobné sakrální památky

Výzva

• Obvykle v únoru do vyčerpání alokace (pro rok 2020 ?)

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-

obnovu-kulturnich-a-1/

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/


Hlavní oblasti podpory pro NNO - podmínky

Programy
• Podpora projektů NNO

Upřesnění
• Uzávěrka listopad / prosinec
• Dotace do výše 70 % celkových nákladů

Žadatelé
• Spolky, ústavy, o.p.s., církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, 

právnické a fyzické osoby s hlavní činností v oblasti kultury

Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-
neziskovym-organizacim/

Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/


MMRProgramy podpory ve vztahu ke kulturnímu dědictví:

(1) Podpora nestátních neziskových organizací

Okruhy: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

(2) Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cíl: Obnova a rozvoj venkovských obcí

(3) Národní program podpory cestovního ruchu (2016-2020)

Cíl: Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu



(1) Podpora Nestátních neziskových organizací

Okruhy podpory

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Zaměření

• Rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

• Projekt s celorepublikovým rozsahem

Podmínky

• Dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce

• Mimořádně až do výše 100 % nákladů

Výzva

• Otevřena obvykle září/říjen - prosinec

Odkaz: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace

MMR

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace


(1) Podpora Nestátních neziskových organizací

Okruhy podpory

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Zaměření

• Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a 

nadregionálního charakteru

• Projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu 

Podmínky

• Dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce

• Mimořádně až do výše 100 % nákladů

Výzva

• Otevřena září/říjen – prosinec

Odkaz: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace

MMR

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace


MMR(2) Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Cíl a podporované aktivity

• Obnova drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce

• Obnova staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, úprava prostranství v 

okolí drobných sakrálních staveb

Podmínky

• Dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce

• Dolní limit na jednu akci 40.000 Kč, horní limit 300.000 Kč

• Stavba není zapsána v Ústředním seznamu KP ČR a je v majetku obce

• Předmětem žádosti jedna nebo více staveb

• Drobné stavby vč. nejbližšího prostranství (do 5m)

Žadatelé

• Obce nebo svazek obcí (do 3.000 obyvatel)



MMR
(3) Program: Národní program podpory cestovního ruchu (2016 - 2020)

Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cíl 
• Podpora vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu v regionech
• Rekonstrukce/vybudování center služeb pro turisty a hygienického zázemí, 

zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření 
navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky 
cestovního ruchu, včetně marketingu zrealizovaných výstupů akcí

Podmínky

• Dotace do výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce 

• Termín – obvykle 15.1.

• Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč

Žadatel

• Obec / DSO a mikroregiony / NNO / geoparky / TIC / podnikatelské subjekty 



MZVProjekty NNO se zahraničím a krajanskými komunitami

Podporované aktivity

• Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví

• Tuzemské NNO zaměřené na spolupráci se zahraničím

• Uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí

• Popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a 

prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky, 

vědecké a výzkumné projekty, pořádání seminářů a konferencí, kulturní projekty 

a akce

Uzávěrka

• Uzávěrka září / říjen

Odkaz WWW.MZV.CZ



MZVČesko - polské fórum

Cíl

• Společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční 

politiky obou zemí

Podporované aktivity

• Vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých 

škol, obcí a krajů, společné kulturní akce (koncerty, festivaly), hlavní partner z Polska

Podmínky

• Podpora pouze projektů vypracovaných a realizovaných společně s polským partnerem

• Uzávěrka obvykle 30. září

Žadatelé

• NNO, o.p.s., nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, 

územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní 

právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob

Odkaz WWW.MZV.CZ/CESKO-POLSKE_FORUM/CZ/INDEX.HTML

http://www.mzv.cz/CESKO-POLSKE_FORUM/CZ/INDEX.HTML


Ministerstvo obrany

Program Zachování a obnova historických hodnot (válečné hroby)

Cíl a podporované aktivity

• Udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu

• Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji 

nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu

Podmínky

• Dotace kryje do 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce

• Minimální výše dotace 50.000 Kč

Žadatel

• Vlastník válečného hrobu nebo památníku

WWW.VALECNEHROBY.ARMY.CZ



Ministerstvo obranyProgram Rozvoj vojenských tradic

Cíl

• Zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a 

posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti

Podmínky

• Maximální výše dotace 100.000 Kč

Žadatelé

• Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické 

osoby s hlavní činností zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních službách

Odkaz:     http://www.valecnehroby.army.cz/dotace

WWW.VALECNEHROBY.ARMY.CZ

http://www.valecnehroby.army.cz/dotace


Česko-německý fond budoucnosti

Cíl 

• Podpora projektů svádějící dohromady obyvatele ČR a Německa do společné 

kultury a dějin

Programy

• Partnerství obcí a zájmových sdružení

• Dialogy a vědecké projekty

• Kultura, publikace

• Obnova památek



ČNFB
Program Kultura

• Výtvarné umění, divadlo, hudba, tanec, literární akce, dokumentární filmy

Program Partnerství obcí a zájmových sdružení

• Sportovní a kulturní akce v rámci partnerství

• Iniciativy k založení partnerství měst a obcí

• Kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků
Program Publikace 

• Výstavní katalogy, umění, architektura

• Odborné konference, semináře, workshopy

Program Dialogy a vědecké projekty

• Vědecké výstavy, prezentace

• Spolupráce univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ



ČNFBCíl 

• Podpora projektů svádějící dohromady obyvatele ČR a Německa do společné 

kultury a dějin

Příspěvek

• Max. výše příspěvku není stanovena

Upřesnění

• Realizace projektu s německým/českým partnerem

• Jednoletý projekt, renovace památek až na 2 roky

Výzva / kofinancování

• Uzávěrka 4x ročně vždy ke konci čtvrtletí

• Maximální 50% pokrytí celkových nákladů

• Akceptováno kofinancování i ze státních programů

• 70% pokrytí nákladů dle “Tématu roku” 



ČNFBProgram Obnova památek

Cíl a podporované aktivity

• Renovace sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog)

• Obnova křížových cest, hřbitovů a pomníků

• Zachování společného kulturního dědictví

• Oživení stavebních památek a jejich celoroční využití

Podání žádosti

• Pouze přes webové rozhraní

Uzávěrka projektů

• Pouze jednou ročně – k 15.8.



Akademie věd ČR

Program Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR

Cíl a podporované aktivity

• Spolupráce mezi odbornými ústavy Akademie věd České republiky a regionálními 

partnery

• Úkoly sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního 

charakteru 

• Jednoleté projekty s možností prodloužení na 3 roky

• Financování regionální spolupráce je společné

Žadatel

• Ústav AV ČR ve spolupráci s krajem / městem / VŠ nebo NNO

WWW.CAS.CZ



Nadace Občanského fóra

Cíl

• Obnova kulturního dědictví ČR

Programy

• Památky a zdraví

• Opomíjené památky



Nadace OF
Program Památky a zdraví

Cíl

• Granty na záchranu historických budov, provozujících sociální či zdravotní službu

Upřesnění

• Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek

Žadatelé

• Nepodnikající fyzické a právnické osoby, obce žádat nemohou

Výzva

• Vyhlášení ke konci dubna

• Podání do 30. června, schválení do 15. října



Nadace OFProgram Opomíjené památky

Cíl

• Záchrana opomíjených památek v ČR prostřednictvím občanských iniciativ

Příspěvek

• Grant max. 60.000 Kč

Upřesnění

• Preferovány malé objekty (křížky, kaple) s malou šancí získat prostředky od státu

• Žadatel může podávat více žádostí

Výzva / kofinancování

• Spoluúčast není požadována s výjimkou příspěvkových organizací (50 % nákladů)

• Žadatel může podávat více žádostí, ale pouze na nové projekty

Žadatelé 

• Nepodnikající fyzické a právnické osoby, obce žádat nemohou



Nadace Občanského fóra

WWW.NADACEOF.CZ



Nadace VIA

Oblasti podpory

• Techsoup ČR

• Darujme.cz



Nadace VIA

WWW.NADACEVIA.CZ



Purkyňova nadace
Program Památky a občané

Cíl
• Záchrana nemovité kulturní památky nebo historicky, architektonicky hodnotné 

nemovitosti
Příspěvek
• Předpokládaná výše nadačního příspěvku je 20 až 100 tis. Kč, nadační příspěvek 

může být poskytován opakovaně
Upřesnění
• Prostředky pro běžný provoz občanské iniciativy, cestovné, poštovné, komunikační 

náklady
• Projekty, studie, průzkumy, odborné posudky
• Stavební práce prováděné za účelem záchrany nemovité kulturní památky

Výzva / Kofinancování
• Výzva průběžně / kofinancování není vyžadováno

Žadatelé
• NNO, nadace a nadační fondy, o.p.s., církevní právnické osoby



Purkyňova nadace

WWW.PURKNADACE.CZ



ČSOBProgram ČSOB pomáhá regionům

Cíl
• Přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech

Pravidla
• 14 vybraných regionů
• V každém vybírá komise 3 žadatele plus 1 projekt veřejnosti
• Hlasování veřejnosti spojené s dary veřejnosti
• Podle úspěšnosti ČSOB přispěje 50 / 40 / 35 / 25 000 Kč 4 žadatelům v každém z 14 

regionů

Upřesnění
• Úspěšným žadatelům program poskytne komunikační podporu a online i další nástroje 

pro získání finančních prostředků od veřejnosti

Výzva / kofinancování
• Dvě výzvy v roce (obvykle únor / září)



ČSOB

WWW.CSOBPOMAHAREGIONUM.CZ

www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty



Nadace ČEZ

Programy

Podpora regionů

Stromy

Oranžové hřiště



Nadace ČEZProgram Podpora regionů

Cíl

• Podpora dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, 

vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí

Příspěvek

• Maximální výše příspěvku není stanovena

Podmínky

• Žadatel může podat více žádostí

• Žádosti přes webový formulář

• Termín realizace 365 dní od podání žádosti

Výzva / kofinancování

• Žádosti mohou být podávány průběžně / Kofinancování není vyžadováno

Žadatelé

• Všechny právnické osoby



Nadace ČEZ
Program Stromy

Cíl
• Podpora liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a 

stromořadí.

Příspěvek
• Maximální výše příspěvku je 150.000 Kč

Podmínky
• Žadatel může podat jednu žádost
• Žádosti přes webový formulář
• Termín realizace 365 dní od podání žádosti

Výzva / kofinancování
• Leden / květen 
• Kofinancování není vyžadováno

Žadatelé
• Obce



Nadace ČEZProgram Oranžové hřiště

Cíl

• Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť

Příspěvek

• Maximální výše příspěvku není stanovena

Podmínky

• Žadatel může podat více žádostí

• Žádosti přes webový formulář

• Termín realizace 365 dní od podání žádosti

Výzva / kofinancování

• Žádosti mohou být podávány průběžně / Kofinancování není vyžadováno

Žadatelé

• Všechny právnické osoby



Nadace ČEZ

WWW.NADACECEZ.CZ



Nadace Proměny

Programy

Proměň své město 
(pro NNO, školy, přísp.org., max. 100 tis. Kč)

Parky 

(pro města, až 25 mil. Kč)

Zahrada hrou 

(školní zahrady, až 800 tis. Kč) 

Odkaz: http://www.nadace-promeny.cz/



Alza

Sociální, komunitní programy vč. podpory projektů na obnovu památek

Odkaz: https://www.alza.cz/Publish.asp?catpm=498



Jablotron - Nadace Jablotron

Ochrana unikátních krajinných celků – Orlické hory
Podpora vzdělávání, vědy a výzkumů
Regionální rozvoj - Jablonecko

Odkaz
http://www.nadacejablotron.cz



Preciosa - Nadace Preciosa

Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia

Fond kultury a umění - vydávání publikací, rekonstrukce a údržba kult. a hist. 

památek a jiných objektů

Odkaz

http://www.preciosa.com



Nadace Partnerství

Program Zelené oázy

Určen na obnovu školních parků, stezek, zahrad apod. 
(obce, NNO, školy, až 140 tis. Kč)

Odkaz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/



Nadace Agrofert

Zaměření na sociální programy a projekty

Odkaz
http://www.nadace-agrofert.cz/



Německá spolková nadace pro životní prostředí

Programy pro památkový fond a kulturní dědictví

Dotační oblast 9

Cíl

• Modelové projekty „Životní prostředí a kulturní památky“ 

• Založeno na spolupráci památkové péče, ochrany přírody, malých a středních 

podniků a aplikovaného výzkumu

Podporované aktivity

• Zachování kulturních památek s aspektem životního prostředí

• Zachování historické kulturní krajiny a národně cenných zahrad/parků

• Spolupráce v památkové péči a ochraně přírody



Německá spolková nadace pro životní prostředí

Dvě formy projektů

• Malé projekty, výše podpory do 125.000 Euro, schvaluje generální sekretář nadace

• Velké projekty nad 125.000 Euro, schvaluje kuratorium

Podmínky

• Uzávěrky žádostí průběžně 

• Kofinancování projektu 50 %, lze kombinovat s jinými dotacemi (EU, stát,..)

• Výše dotace různá v závislosti na projektu a předkladateli

• Předkladatel žádosti musí být vždy z Německa



Německá spolková nadace pro životní prostředí

WWW.SPOLECNOSTLH.CZ 
(Společnost pro lužické hory z.s.)

WWW.DBU.DE



Das Sozialwerk der Ackermann - Gemeinde

Podpora v obdobě veřejných sbírek na konkrétní projekt

Podmínky

• Schválení projektu

• Zřízení projektového konta pod symbolem projektu

• Získané prostředky od dárců převáděny v periodách dle dohody na účet 

partnera

• Nutná vlastní aktivita při propagaci projektu mezi dárci

Odkaz: http://www.ackermann-gemeinde.de/startseite.html

http://www.ackermann-gemeinde.de/startseite.html


Další možnosti

Renovabis

Adalbert Stifter Stiftung

Marlis Kressner Stiftung

The Friends of Czech Heritage

Goethe-Institut Tschechien (jako partner pro kulturní projekty)



Děkuji za pozornost

Jakub Děd
Tel.: 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz

www.omniumos.cz

Dotační a projektové poradenství


