
1.1Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018 

 
Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní osoba: 
 

Mgr. et Mgr. Simona Zezulová,  zezulova.simona@kr-jihomoravsky.cz 
Bc. Dana Mičánková, micankova.dana@kr-jihomoravsky.cz 
Mgr. Bc. Petra Kynclová, kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

 
Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo 
neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, 
výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace 
kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných 
na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. 
Předmět dotace:  

- kulturní aktivity a akce místního, regionálního i nadregionálního významu, akce profesionálního i 
neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a tvorbu 
(představení, festivaly, soutěže) a výtvarnou tvorbu (výstavy, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), 
taneční umění a tradiční lidová kultura,  

- akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu UNESCO – jízdou králů a slováckým 
verbuňkem, 

- podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova 
kulturních památek v kraji spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém 
zajištění budov či v obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 
000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských 
prvků,  

- podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí 
restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.  
 
Výše dotace: 

Minimální výše dotace: 20.000,- Kč (dotační titul 1 a 2), 25.000,- Kč (dotační titul 4) a 100.000,- Kč 
(dotační titul 3)  
maximální výše dotace: 150.000,- Kč (dotační titul 1), 100.000,- Kč (dotační titul 2), 500.000,-Kč 
(dotační titul 3), 200.000,- Kč (dotační titul 4). 
 
Příjemci dotace: 

Fyzická nebo právnická osoba, která 
- pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo 
- pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem, nebo 
- vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.  
 
Alokovaná částka: 28.500.000,- Kč 
 
Termín podání žádostí: od 12.02.2018 do 28.02.2018 
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