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Integrovaný operaIntegrovaný operaččnníí program program 
Oblast intervence 5.1 (IOP MK)Oblast intervence 5.1 (IOP MK)

�� Integrovaný operaIntegrovaný operaččnníí program pro obdobprogram pro obdobíí 20072007--2013 (IOP)2013 (IOP)
jeden zjeden z osmi tosmi téématických operamatických operaččnníích programch programůů
pro pro ččerperpáánníí prostprostřředkedkůů zz fondfondůů EU EU 

�� Oblast intervence 5.1 Oblast intervence 5.1 „„NNáárodnrodníí podpora vyupodpora využžititíí potencipotenciáálu kulturnlu kulturníího ho 
dděědictvdictví“í“ je jedna z oblastje jedna z oblastíí IOP zprostIOP zprostřředkovedkováávanvanáá Ministerstvem kultury, Ministerstvem kultury, 
zamzaměřěřenenáá na vybudovna vybudováánníí dlouhodobdlouhodoběě ppůůsobsobííccíího systho systéému podpory vyumu podpory využžititíí
potencipotenciáálu kulturnlu kulturníího dho děědictvdictvíí, kulturn, kulturníích sluch služžeb a kulturneb a kulturníího prho průůmyslu myslu ČČR R 
ke stimulaci ekonomickke stimulaci ekonomickéého a sociho a sociáálnlníího rho růůstustu

�� budou podporovbudou podporováány projekty zamny projekty zaměřěřenenéé na vyuna využžititíí obnovených a novobnovených a nověě
vybavených objektvybavených objektůů k poskytovk poskytováánníí kulturnkulturníích sluch služžeb s vyeb s vyššíšší ppřřidanou idanou 
hodnotou, a to specifických sluhodnotou, a to specifických služžeb vlastneb vlastnííkkůům pamm pamáátek, investortek, investorůům m 
a podnikatela podnikatelůům v oblasti pamm v oblasti pamáátek, slutek, služžeb pro odbornou a laickou veeb pro odbornou a laickou veřřejnostejnost

�� primprimáárnrněě jsou podporovjsou podporováány projekty zany projekty zařřazenazenéé
na tzv. na tzv. indikativnindikativníím seznamu projektm seznamu projektůů



PodporovanPodporovanéé aktivity a výzvaaktivity a výzva

a.a. vytvvytváářřeneníí a zefektiva zefektivňňovováánníí nnáárodnrodníích metodických ch metodických 
center pro vybrancenter pro vybranéé oblasti kulturnoblasti kulturníího dho děědictvdictvíí
…… cca cca 2525 % % vvššech prostech prostřředkedkůů

b.b. realizace vzorových projektrealizace vzorových projektůů obnovy a vyuobnovy a využžititíí
nejvýznamnnejvýznamněějjšíších souch souččááststíí nemovitnemovitéého ho 
pampamáátkovtkovéého fondu ho fondu ČČRR
…… cca 60 cca 60 % % vvššech prostech prostřředkedkůů

c.c. zdokonalenzdokonaleníí infrastruktury pro moderninfrastruktury pro moderníí
kulturnkulturníí sluslužžby s vyby s vyššíšší ppřřidanou hodnotouidanou hodnotou
…… cca 1cca 155 % % vvššech prostech prostřředkedkůů

�� výzva k podvýzva k podáávváánníí žžáádostdostíí o poskytnuto poskytnutíí podpory podpory 
pro aktivity pro aktivity aa, , b b vyhlvyhlášášena dne ena dne 5. prosince 20085. prosince 2008



OprOpráávnvněěnníí ppřřííjemci podporyjemci podpory

�� organizaorganizaččnníí slosložžky stky stáátu a jimi ztu a jimi zřřizovanizovanéé ppřřííspspěěvkovvkovéé organizace organizace 
(p(přřííjemcem podpory tak bude napjemcem podpory tak bude napřř. Ministerstvo kultury, . Ministerstvo kultury, 
resp. jresp. jíím zm zřříízenzenéé ppřřííspspěěvkovvkovéé organizace)organizace)

�� nestnestáátntníí neziskovneziskovéé organizace:organizace:
–– obecnobecněě prospprospěěššnnéé spolespoleččnostinosti
–– nadace nadace čči nadai nadaččnníí fondyfondy
–– ccíírkve a nrkve a náábobožženskenskéé spolespoleččnostinosti

�� obce a jimi zobce a jimi zřřizovanizovanéé organizaceorganizace

�� svazky obcsvazky obcíí

�� zzáájmovjmováá sdrusdružženeníí prpráávnických osobvnických osob



IndikativnIndikativníí seznam projektseznam projektůů

�� primprimáárnrněě se vychse vycháázzíí z vz vííce nece nežž 230 polo230 položžek ek na seznamechna seznamech
–– nnáárodnrodníích kulturnch kulturníích pamch pamáátek (NKP)tek (NKP)
–– UNESCO (seznam svUNESCO (seznam svěětovtovéého, kulturnho, kulturníího a pho a přříírodnrodníího dho děědictvdictvíí) ) 

�� projekty jsou vybprojekty jsou vybíírráány podle kritny podle kritééririíí::
–– vhodnost objektu z hlediska jeho charakteruvhodnost objektu z hlediska jeho charakteru
–– stav objektustav objektu
–– absorpabsorpččnníí schopnost prostschopnost prostřřednictvednictvíím IOPm IOP
–– vyuvyužžitelnost objektu z hlediska zamitelnost objektu z hlediska zaměřěřeneníí IOP MK (IOP MK (ppřřidanidanáá hodnotahodnota))

�� po projednpo projednáánníí s hejtmany a ROP je výsledkem s hejtmany a ROP je výsledkem 19 projekt19 projektůů
�� seznam pro aktivity 5.1a,5.1b byl uzavseznam pro aktivity 5.1a,5.1b byl uzavřřen dne 5.12.2008 vyhlen dne 5.12.2008 vyhlášášeneníím výzvy, m výzvy, 

na jejna jejíímmžž zzáákladkladěě je moje možžnnéé podat podat žžáádost jakdost jakééhokoli projektu, který splhokoli projektu, který splňňuje uje 
nnááleležžitosti vyhlitosti vyhlášášenenéé výzvy výzvy 

�� na projekty z indikativnna projekty z indikativníího seznamu projektho seznamu projektůů budou navazovat budou navazovat řříízenzenéé
výzvyvýzvy z ROP, kterz ROP, kteréé podpopodpořříí budovbudováánníí infrastruktury v ninfrastruktury v náávaznosti vaznosti 
na cestovnna cestovníí ruchruch



Ostrava Ostrava –– VVíítkovicetkovice
TechnickTechnickáá pampamáátka tka 
pro univerzity i vepro univerzity i veřřejnost ejnost 
aktivita b1aktivita b1

�� rekonstrukce VI. Energetickrekonstrukce VI. Energetickéé úúststřředny jako zedny jako záákladnkladníího objektu NKP aho objektu NKP a zzřříízenzeníí trvaltrvaléé
expozice expozice „„SvSvěět technikyt techniky““ dokumentujdokumentujííccíí expozice vynexpozice vynáálezlezůů aa patentpatentůů realizovaných realizovaných 
na vysokých na vysokých šškolkoláách Moravskoslezskch Moravskoslezskéého kraje aho kraje a historii promhistorii proměěn hutnn hutníích spolech společčnostnostíí
ss vystavenvystaveníím modelm modelůů aa exponexponááttůů ststěžěžejnejníích výrobkch výrobkůů

�� rekonstrukce 1. vysokrekonstrukce 1. vysokéé pece apece a specifikovaných technologických zaspecifikovaných technologických zařříízenzeníí pro pro 
demonstrativndemonstrativníí, studijn, studijníí aa prezentaprezentaččnníí úúččelyely

�� rekonstrukce plynojemu arekonstrukce plynojemu a vybudovvybudováánníí multifunkmultifunkččnníího konferenho konferenččnníího aho a výukovvýukovéého ho 
centra uvnitcentra uvnitřř objektu objektu 

Nositel projektuNositel projektu
DolnDolníí oblast Voblast Víítkovice, ztkovice, záájmovjmovéé sdrusdružženeníí prpráávnických osobvnických osob
kontakt: Jikontakt: Jiřříí MichMicháálek, lek, jirijiri..michalekmichalek@@vitkovicevitkovice..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
StatutStatutáárnrníí mměěsto Ostravasto Ostrava
VysokVysokáá šškola bkola bááňňskskáá –– TechnickTechnickáá univerzita Ostravauniverzita Ostrava



�� rekonstrukce strekonstrukce stáávajvajííccíího objektu Muzea umho objektu Muzea uměěnníí Olomouc aOlomouc a jeho doplnjeho doplněěnníí oo novnovéé funkce, funkce, 
ppřříístavba novstavba novéého objektu vho objektu v proluce vproluce v sousedstvsousedstvíí muzea muzea 

�� mezinmezináárodnrodníí badatelskbadatelskéé aa šškolkolííccíí centrum, nový centrcentrum, nový centráálnlníí depozitdepozitáářř umuměěleckých dleckých děěll
�� edukaedukaččnníí (lektorsk(lektorskáá) ) ččinnost, multifunkinnost, multifunkččnníí ssáál pro cca 200 divl pro cca 200 diváákkůů
�� výstavnvýstavníí ččinnost, innost, trientrienáálele ststřředoevropskedoevropskéého umho uměěnníí
�� kavkaváárna, restaurace, rna, restaurace, bookshopbookshop

Nositel projektuNositel projektu
Muzeum umMuzeum uměěnníí Olomouc Olomouc 
kontakt: Petr kontakt: Petr BieleszBielesz, , bieleszbielesz@@olmuartolmuart..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
Olomoucký krajOlomoucký kraj
StatutStatutáárnrníí mměěsto Olomoucsto Olomouc
Univerzita PalackUniverzita Palackéého vho v OlomouciOlomouci

OlomoucOlomouc
StStřředoevropskedoevropskéé forumforum
-- evropskevropskéé centrum moderncentrum moderníího umho uměěnníí
aktivita c2aktivita c2



�� revitalizace baroknrevitalizace barokníího lho láázezeňňskskéého areho areáálu Hospitlu Hospitáálu Kuks na kulturnlu Kuks na kulturníí aa spolespoleččenskenskéé
centrum Krcentrum Kráálovlovééhradeckhradeckéého krajeho kraje

�� nnáárodnrodníí centrum trojrozmcentrum trojrozměěrnrnéé digitalizace pamdigitalizace pamáátek tek 
�� farmaceutickfarmaceutickéé muzeum amuzeum a funkfunkččnníí baroknbarokníí lléékkáárna, muzeum myslivosti, diecrna, muzeum myslivosti, diecééznzníí muzeummuzeum
�� centrum barokncentrum barokníích studich studiíí (akademický, kongresový a(akademický, kongresový a umuměělecký provoz, zlecký provoz, zášáštita univerzit)tita univerzit)
�� zzáázemzemíí pro prpro průůvodce a vodce a úúččastnastnííky kulturnky kulturníích, kongresových ach, kongresových a akademických akcakademických akcíí

Nositel projektuNositel projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v Josefov.o.p. v Josefověě
kontakt: Klkontakt: Kláára Dostra Dostáálovlováá, , dostalovadostalova@cep@cep--rrarra..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
KrKráálovlovééhradecký krajhradecký kraj KrKráálovlovééhradeckhradeckéé biskupstvbiskupstvíí
ŘŘáád Sv. Hubertad Sv. Huberta Nadace Nadace ČČeský Barokeský Barok
FarmaceutickFarmaceutickáá fakulta Univerzity Karlovyfakulta Univerzity Karlovy

KuksKuks
GranGranáátovtovéé jablko jablko -- jedinejedineččnnéé spojenspojeníí
duchovnduchovníího a pozemskho a pozemskéého ho žživotaivota
aktivita b1aktivita b1



�� realizace obnovy objektu nemocnice na studijnrealizace obnovy objektu nemocnice na studijníí depozitdepozitáářřee

�� obnovaobnova jjíízdzdáárny na multifunkrny na multifunkččnníí centrumcentrum

�� šškolkolííccíí programy pro odbornou iprogramy pro odbornou i laickou velaickou veřřejnostejnost

�� kulturnkulturníí projekty zamprojekty zaměřěřenenéé na prezentaci rna prezentaci růůzných umzných uměěleckých smleckých směěrrůů vv dobdoběě ghettaghetta

Nositel projektuNositel projektu
PamPamáátntníík nk náárodnrodníího pho píísemnictvsemnictvíí

PartnePartneřři projektui projektu
MMěěsto Terezsto Terezíínn

PamPamáátntníík Terezk Terezíínn

TerezTerezíínský institut pro humanitnnský institut pro humanitníí vvěědy ady a umuměěnníí

TerezTerezíínn
Historie promlouvHistorie promlouváá
skrze literaturu a umskrze literaturu a uměěnníí
aktivita b1aktivita b1



�� architektonickarchitektonickáá rehabilitace budovy novrehabilitace budovy novéého konventu a dalho konventu a dalšíších ch ččááststíí areareáálu kllu klášáštera tera 
vvččetnetněě rekonstrukce prekonstrukce přříírodnrodníího divadlaho divadla

�� tvtvůůrrččíí rezidence soudobých forem umrezidence soudobých forem uměěnníí; profesion; profesionáálnlníí divadelndivadelníí, tane, taneččnníí, koncertn, koncertníí a a 
výstavnvýstavníí provoz, poprovoz, pořřááddáánníí produkcprodukcíí a festivala festivalůů ss mezinmezináárodnrodníí úúččastastíí

�� centrum mcentrum míístnstníích kulturnch kulturníích aktivit, zlepch aktivit, zlepššeneníí volnovolnoččasovýchasových aktivit daktivit děěttíí a mla mláádedežžee
�� ttéématickmatickéé diskuse, diskuse, workshopyworkshopy, semin, semináářře, e, šškolenkoleníí a studijna studijníí programyprogramy

Nositel projektuNositel projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v.o.p. v PlzniPlzni
kontakt: Milan Zoubek, kontakt: Milan Zoubek, milanmilan.zoubek@post..zoubek@post.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
Divadlo J. K. Tyla v PlzniDivadlo J. K. Tyla v Plzni CzechCzech Dance Dance OrganizationOrganization,,
Tanec PrahaTanec Praha Institut umInstitut uměěnníí –– DivadelnDivadelníí úústav,stav,
MMěěsto Kladrubysto Kladruby MMěěsto Ststo Střřííbrobro
ZZáápadopadoččeskeskáá univerzita vuniverzita v Plzni Plzni -- ÚÚstav umstav uměěnníí a designua designu

Kladruby u StKladruby u Střřííbrabra
KlKlášášter Kladruby: ter Kladruby: 
PamPamáátkový objekt a tkový objekt a žživiváá kulturakultura
aktivita b1aktivita b1



PlasyPlasy
Centrum stavitelskCentrum stavitelskéého dho děědictvdictvíí
v v PlasPlasííchch
aktivita aaktivita a

�� nnáárodnrodníí instituce zaminstituce zaměřěřenenáá na poznna poznáávváánníí aa uchovuchováávváánníí vvěědomostdomostíí oo historickhistorickéém m 
stavitelstvstavitelstvíí, aktivace dvou nedostate, aktivace dvou nedostateččnněě vyuvyužžitých celkitých celkůů kulturnkulturníího dho děědictvdictvíí ––
autentických pautentických přředmedměěttůů historickhistorickéého stavitelstvho stavitelstvíí aa pampamáátkových objekttkových objektůů

�� studijnstudijníí depozitdepozitáářř ss vývojovými vývojovými řřadami stavebnadami stavebníích prvkch prvkůů, , „„stavebnstavebněě řřemeslnemeslnáá huhuťť““
praktikujpraktikujííccíí traditradiččnníí stavebnstavebníí řřemesla, zemesla, záážžitkovitkováá expozice historickexpozice historickéého stavitelstvho stavitelstvíí
aa konferenkonferenččnníí zzáázemzemíí

Nositel projektuNositel projektu
NNáárodnrodníí technicktechnickéé muzeummuzeum
kontakt: Markkontakt: Markééta ta TrubTrubááččkovkováá, , marketamarketa@@trubacektrubacek..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v Plzni.o.p. v Plzni
PlzePlzeňňský krajský kraj
mměěsto Plasysto Plasy
vysokvysokéé šškoly humanitnkoly humanitníího iho i technicktechnickéého zamho zaměřěřeneníí



LitomyLitomyššll
Revitalizace zRevitalizace záámeckmeckéého nho náávrvršíší
v Litomyv Litomyššlili
aktivita b1aktivita b1

�� oožživeniveníí zzáámeckmeckéého areho areáálu zapsanlu zapsanéého na Seznam svho na Seznam svěětovtovéého dho děědictvdictvíí UNESCO UNESCO 
�� expozice souexpozice souččasnasnéého výtvarnho výtvarnéého umho uměěnníí, historick, historickéé expozice vexpozice vččetnetněě regionregionáálnlníích a ch a 

specializovaných expozic (divadlo), expozice se vzdspecializovaných expozic (divadlo), expozice se vzděělláávváánníím am a ddíílnami pro dosplnami pro dospěělléé ii dděěti ti 
�� festival klasickfestival klasickéé opernoperníí tvorby, festivaly atvorby, festivaly a koncerty soudobkoncerty soudobéé hudby, historickhudby, historickéé divadlodivadlo
�� nadregionnadregionáálnlníí instituce (typu Ninstituce (typu Náárodnrodníího hudebnho hudebníího centra ho centra čči Ni Náárodnrodníí fonotfonotééky)ky)
�� vzdvzděělláávváánníí vysokovysokošškolskkolskéé, profesn, profesníí (studijn(studijníí aa tvtvůůrrččíí pobyty)pobyty)
�� kongresy akongresy a konference, spolekonference, společčenskenskéé aa reprezentareprezentaččnníí akce, ubytovakce, ubytováánníí

Nositel projektuNositel projektu
MMěěsto Litomysto Litomyššll
kontakt: Jaromkontakt: Jaromíír Drr Dráábek, bek, jaromirjaromir..drabekdrabek@@litomysllitomysl..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v Pardubic.o.p. v Pardubicííchch
Fakulta restaurovFakulta restaurováánníí Univerzity PardubiceUniverzity Pardubice



Kladruby nad Labem, SlatiKladruby nad Labem, Slatiňňanyany
HHřřebebččíín Kladruby nad Labem: n Kladruby nad Labem: 
SpojenSpojeníí pampamáátkových objekttkových objektůů a a žživivéé ppřříírodyrody
aktivita b1aktivita b1

�� realizace obnov strealizace obnov stáájjíí vv mmííststěě (opravy budov, vybaven(opravy budov, vybaveníí, povrchy cest, venkovn, povrchy cest, venkovníí jjíízdzdáárny) rny) 
i v dali v dalšíších obcch obcííchch

�� obnova objektobnova objektůů pro pro řřemesla aemesla a vzdvzděělláávacvacíí aa terapeutickterapeutickéé projektyprojekty
�� obnova krajinyobnova krajiny
�� muzeum kladrubských konmuzeum kladrubských koníí, po, pořřááddáánníí kulturnkulturníích akcch akcíí spojených sspojených s baroknbarokníí hudbouhudbou

Nositel projektuNositel projektu
vv jednjednáánníí
kontakt: Radka kontakt: Radka BreznickBreznickáá, , breznickabreznicka@@nhkladrubynhkladruby..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
Pardubický krajPardubický kraj
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v Pardubic.o.p. v Pardubicííchch



LednickoLednicko--valtický arevaltický areááll
ZZáámeckmeckéé jjíízdzdáárny rny –– kulturnkulturněě vzdvzděělláávacvacíí centrum centrum 
ve spojenve spojeníí s parkovou architekturous parkovou architekturou
aktivita b1aktivita b1

�� vzdvzděělláávacvacíí centrum, centrum celocentrum, centrum celožživotnivotníího vzdho vzděělláávváánníí (Zahrada Evropy)(Zahrada Evropy)
�� biosfbiosféérickrickéé centrum svcentrum svěětovtovéé ssííttěě biosfbiosféérickýchrických rezervacrezervacíí
�� ssíídlo pro Lednickodlo pro Lednicko--valtický arevaltický areáál jako nl jako náástroje kstroje k řříízenzeníí pampamáátky UNESCO LVAtky UNESCO LVA
�� výstavnvýstavníí prostor pro tvoprostor pro tvořřivivéé ddíílny, plny, přřednednášášky, výstavyky, výstavy

Nositel projektuNositel projektu
MultifunkMultifunkččnníí centrum zcentrum záámek Lednice, mek Lednice, 
zzáájmovjmovéé sdrusdružženeníí prpráávnických osobvnických osob
kontakt: Ivo Minakontakt: Ivo Minařříík, k, minarikminarik..ivoivo@@krkr--jihomoravsky.jihomoravsky.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústavstav
MikroregionMikroregion LVALVA
BiosfBiosféérickrickáá rezervace Dolnrezervace Dolníí Morava, o. p. s. Morava, o. p. s. 



BrnoBrno
MetodickMetodickéé centrum centrum 
konzervacekonzervace
aktivita aaktivita a

�� rekonstrukce a dostavba objektrekonstrukce a dostavba objektůů vv areareáálu bývalých kaslu bývalých kasááren vren v BrnBrněě--ŘŘeeččkovickovicííchch
potpotřřebných pro rozvoj odborných aktivitebných pro rozvoj odborných aktivit

�� metodický servis a poradenstvmetodický servis a poradenstvíí konzervace a restaurovkonzervace a restaurováánníí primprimáárnrněě pro muzejnpro muzejníí sfsfééru, ru, 
vzdvzděělláávacvacíí servis zservis z oblasti konzervace a restaurovoblasti konzervace a restaurováánníí pro odbornou i laickou vepro odbornou i laickou veřřejnost ejnost 

�� konzervace a restaurovkonzervace a restaurováánníí –– vvččetnetněě řřeeššeneníí krizových situackrizových situacíí –– eliminoveliminováánníí šškod kod 
zpzpůůsobených nenadsobených nenadáálými krizovými situacemi a sanovlými krizovými situacemi a sanováánníí jejich njejich náásledksledkůů ss momožžnostnostíí
dodoččasnasnéého uloho uložženeníí sbsbíírek vrek v prostorprostoráách zch zááchytnchytnéého ho úúloložžiiššttěě

�� informainformaččnníí a publikaa publikaččnníí servis vservis v oblasti konzervace a restaurovoblasti konzervace a restaurováánníí

Nositel projektuNositel projektu
TechnickTechnickéé muzeum vmuzeum v BrnBrněě
kontakt: Ivan Berger, kontakt: Ivan Berger, bergerberger@@technicalmuseumtechnicalmuseum..czcz



ČČeský Krumloveský Krumlov
Revitalizace areRevitalizace areáálu kllu klášášterterůů v v ČČeskeskéém Krumlovm Krumlověě
-- oožživeniveníí historickhistorickéého jho jáádra mdra měěsta sta 
aktivita b1aktivita b1

�� rehabilitace nevyurehabilitace nevyužžíívanvanéého areho areáálu kllu klášáštera tera minoritminoritůů a pa přřilehlilehléého klho klášáštera klarisek tera klarisek 
�� Dvory umDvory uměěnníí aa řřemesel emesel -- ststřředovedověěkkáá umuměěnníí v dv díílnlnáách,ch, ateliateliéérech irech i muzemuzeáálnlníích expozicch expozicííchch
�� Centrum baroknCentrum barokníích umch uměěnníí -- dokumentace adokumentace a autentickautentickáá interpretace barokninterpretace barokníího zpho zpěěvu vu 

aa tance, výuka barokntance, výuka barokníí hudby ahudby a specifických specifických řřemesel emesel 
�� vzdvzděělláávváánníí vv oborech Uoborech Užžititáá fotografie afotografie a mméédia adia a ScScéénicknickáá technika, technika, workshopyworkshopy pro pro 

odbornou veodbornou veřřejnost, vybudovejnost, vybudováánníí malmaléé exteriexteriéérovrovéé scscéényny
�� Muzeum Muzeum „„StStřředovedověěký klký klášášterter““ -- prezentace sakrprezentace sakráálnlníí architektury aarchitektury a projevprojevůů řřeholneholníího ho 

žživota ve stivota ve střředovedověěkkéém mm měěststěě, expozice star, expozice staréé hudby ahudby a ststřředovedověěkých hudebnkých hudebníích nch náástrojstrojůů

Nositel projektuNositel projektu
MMěěsto sto ČČeský Krumloveský Krumlov
kontakt: Jan kontakt: Jan VondrouVondroušš, inspirace@, inspirace@krumlovkrumlov..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
MMěěstskstskéé divadlo divadlo ČČeský Krumlov, o.p.s.eský Krumlov, o.p.s. SUPSUPŠŠ sv. Anesv. Anežžky ky ČČeskeskéé
SdruSdružženeníí baroknbarokníího souboru ho souboru HofmusiciHofmusici, o.s., o.s. UmUměěleckleckáá Beseda, o.s. Beseda, o.s. 



JindJindřřichichůův Hradecv Hradec
NNáárodnrodníí muzeum fotografie a dmuzeum fotografie a díílna tapislna tapisééririíí
-- zachovzachováánníí a prezentace unika prezentace unikáátntníích technologich technologiíí
aktivita b1aktivita b1

�� zzáámecký pivovar mecký pivovar -- DDůům gobelm gobelíínnůů kulturnkulturníích tradic ach tradic a řřemesel emesel -- obnova, udrobnova, udržženeníí aa rozvoj rozvoj 
traditradiččnníích unikch unikáátntníích technologich technologiíí tkantkaníí tapistapisééririíí traditradiččnníím zpm způůsobemsobem

�� bývalbývaláá JezuitskJezuitskáá kolej kolej -- vyuvyužžititíí nezrekonstruovaných prostor pro Nnezrekonstruovaných prostor pro Náárodnrodníí muzeum muzeum 
fotografie, vybudovfotografie, vybudováánníí reprezentativnreprezentativníích sbch sbíírkových fondrkových fondůů historickhistorickéé aa sousouččasnasnéé
fotografie, zfotografie, zááchrana, zachovchrana, zachováánníí, systematick, systematickéé zpracovzpracováánníí, o, oššetetřřovováánníí aa prezentace prezentace 
historickhistorickéého odkazu fotografieho odkazu fotografie

�� bývalý Jezuitský seminbývalý Jezuitský semináářř -- rozrozšíšířřeneníí aa kompletnkompletníí obnova expozic Muzea obnova expozic Muzea 
JindJindřřichohradeckaichohradecka aa zvýzvýššeneníí atraktivity nabatraktivity nabíízených kulturnzených kulturníích sluch služžeb pro neb pro náávvššttěěvnvnííky ky 

Nositel projektuNositel projektu
MMěěsto Jindsto Jindřřichichůův Hradecv Hradec
kontakt: Zdenkontakt: Zdeněěk Maryk Maryšška, ka, maryskamaryska@@jhjh..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
DDůům gobelm gobelíínnůů o.p.s.o.p.s.
NNáárodnrodníí muzeum fotografie o.p.s.muzeum fotografie o.p.s.
Muzeum Muzeum JindJindřřichohradeckaichohradecka



VeltrusyVeltrusy
ZZáámecký aremecký areáál Veltrusy l Veltrusy 
-- Centrum pro implementaci evropskCentrum pro implementaci evropskéé úúmluvy o krajinmluvy o krajiněě
aktivita b1aktivita b1

�� vytvovytvořřeneníí vzdvzděělláávacvacíího centra pro kulturnho centra pro kulturníí krajinukrajinu
�� vytvovytvořřeneníí vzdvzděělláávacvacíích programch programůů ss vyuvyužžititíím výpom výpoččetnetníí techniky itechniky i zzáážžitkovitkovéé pedagogikypedagogiky
�� reanimacereanimace zzáámku amku a parku prostparku prostřřednictvednictvíím diverzifikovaných aktivit oslovujm diverzifikovaných aktivit oslovujííccíích ch 

odbornou iodbornou i nejnejšširiršíší veveřřejnostejnost
�� obnova kulturnobnova kulturníí krajiny v duchu krajiny v duchu FermeFerme ornornééee –– Statek zahradouStatek zahradou

Nositel projektuNositel projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. st.o.p. střřednedníích ch ČČech v Prazeech v Praze
kontakt: Petr Svoboda, svoboda@kontakt: Petr Svoboda, svoboda@stcstc..npunpu..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
MikroregionMikroregion VeltrusDominioVeltrusDominio
ČČeskeskáá zemzeměědděělsklskáá univerzita, Fakulta univerzita, Fakulta žživotnivotníího prostho prostřřededíí
Univerzita Karlova, PedagogickUniverzita Karlova, Pedagogickáá fakultafakulta
StStřřednedníí zemzeměědděělsklskáá šškola Rakovnkola Rakovnííkk
PrPráázdninovzdninováá šškola Lipnice kola Lipnice ……aa daldalšíší



TelTelčč
ŽŽiviváá uuččebnice kultury, ebnice kultury, 
historie a vzdhistorie a vzděělláávváánníí
aktivita b1aktivita b1

�� zzáámek mek –– pivovar, konpivovar, koníírna arna a park:park: polyfunkpolyfunkččnníí kulturnkulturníí aa vzdvzděělláávacvacíí prostory kprostory k aktivnaktivníímu mu 
vyvyžžititíí, studijn, studijníí depozitdepozitáářř pro vepro veřřejnost, sejnost, s ddůůrazem na razem na žžááky Zky ZŠŠ, vzd, vzděělláávacvacíí ii osvosvěětovtovéé
aktivity NPaktivity NPÚÚ, MU Brno, , MU Brno, ČČVUT Praha, metodickVUT Praha, metodickéé seminsemináářře ke k preventivnpreventivníí ppééčči, i, 
restaurovrestaurováánníí pro laickou ipro laickou i odbornou veodbornou veřřejnost; dendrologickejnost; dendrologickáá aa krajinkrajináářřskskáá revitalizace revitalizace 
parku, doplnparku, doplněěnníí oo parkovparkovéé stavby astavby a mobilimobiliáářř pro kulturnpro kulturníí aktivityaktivity

�� mměěššťťanskanskéé domy na centrdomy na centráálnlníím nm náámměěststíí:: infrastruktura pro vyuinfrastruktura pro využžititíí ZUZUŠŠ, rozvoj kreativn, rozvoj kreativníí
ččinnosti dinnosti děěttíí ii dospdospěělých a doprovodnlých a doprovodnéé aktivity (interpretaaktivity (interpretaččnníí kurzy, výtvarnkurzy, výtvarnéé ddíílny, lny, 
seminsemináářře); ze); záázemzemíí centra pro kulturu acentra pro kulturu a vzdvzděělláávanvaníí, klubov, klubovéé aa zkuzkuššebnebníí prostoryprostory

Nositel projektuNositel projektu
MMěěsto Telsto Telčč
kontakt: Jikontakt: Jiřříí ŽŽáák, k, jirijiri..zakzak@@asprojectasproject..eueu

PartnePartneřři projektui projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v Tel.o.p. v Telččii ČČVUT Praha VUT Praha 
Masarykova univerzita v BrnMasarykova univerzita v Brněě Muzeum VysoMuzeum Vysoččiny Jihlava iny Jihlava 
ČČeskeskéé dděědictvdictvíí UNESCOUNESCO ČČeskeskáá inspiraceinspirace
ČČeskoesko--francouzskfrancouzskáá akademie, ZUakademie, ZUŠŠ TelTelčč, DDM Tel, DDM Telčč



KromKroměřěříížž
MetodickMetodickéé centrum pcentrum pééčče a obnovy e a obnovy 
historických zahrad a parkhistorických zahrad a parkůů
aktivita aaktivita a

�� metodickmetodickéé centrumcentrum: odborný garant a: odborný garant a poradce vporadce v oblasti obnovy aoblasti obnovy a ppééčče oe o historickhistorickéé
zahrady azahrady a parky, vytvparky, vytváářřeneníí odborných metodikodborných metodik

�� odbornodbornéé centrumcentrum: badatelsk: badatelskéé centrum a stcentrum a stáálléé expozice oexpozice o kromkroměřěříížžských zských záámeckých meckých 
zahradzahradáách, krch, kráátkodobtkodobéé výstavy, konference avýstavy, konference a besedy, katalogy abesedy, katalogy a publikacepublikace

�� vzdvzděělláávacvacíí centrumcentrum: centrum celo: centrum celožživotnivotníího uho uččeneníí zajizajiššťťujujííccíí aa rozrozššiiřřujujííccíí vvššeobecneobecnéé
ii vysoce odbornvysoce odbornéé povpověědomdomíí oo ttéématu zahradnmatu zahradníí kulturykultury

Nositel projektuNositel projektu
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústav, stav, úú.o.p. v.o.p. v KromKroměřěříížžii
kontakt: Ondkontakt: Ondřřej Zatloukal, zatloukalo@ej Zatloukal, zatloukalo@olmuartolmuart..czcz

PartnePartneřři projektui projektu
Muzeum umMuzeum uměěnníí Olomouc Olomouc –– ArcidiecArcidiecééznzníí muzeum Krommuzeum Kroměřěříížž
ČČeskeskáá zemzeměědděělsklskáá univerzita vuniverzita v PrazePraze
ZlZlíínský krajnský kraj
MMěěsto Kromsto Kroměřěříížž



�� muzeum a multifunkmuzeum a multifunkččnníí prostory Velehradský dprostory Velehradský důům Cyrila am Cyrila a MetodMetoděěje vje v obnovenobnovenéé
nněěkdejkdejšíší sýpce asýpce a konkoníírnrněě

�� rekonstrukce Poutnrekonstrukce Poutníího aho a exerciexerciččnníího domu ho domu StojanovStojanov (ubytovac(ubytovacíí a stravovaca stravovacíí zzáázemzemíí), ), 
rekonstrukce rekonstrukce ččáásti budovy velehradsksti budovy velehradskéého klho klášášteratera

�� rekonstrukce kaple rekonstrukce kaple CyrilkyCyrilky a nyna nyněějjšíšího lapidho lapidáária vria vččetnetněě vytvovytvořřeneníí novnovéé expoziceexpozice

Nositel projektuNositel projektu
ŘŘíímskokatolickmskokatolickáá farnost Velehradfarnost Velehrad
kontakt: Vkontakt: Věěra ra HomolHomolááččovováá, v., v.homolacovahomolacova@seznam.@seznam.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
ArcibiskupstvArcibiskupstvíí olomouckolomouckéé, Zl, Zlíínský kraj, obec Velehrad, nský kraj, obec Velehrad, 
obec Modrobec Modráá, statut, statutáárnrníí mměěsto Olomouc, obec Dolany usto Olomouc, obec Dolany u Olomouce,Olomouce,
SociSociáálnlníí sluslužžby Uherskby Uherskéé HradiHradiššttěě, , StojanovoStojanovo gymngymnáázium Velehrad, zium Velehrad, 
o.s. Matice velehradsko.s. Matice velehradskáá, Centrum , Centrum AlettiAletti -- Velehrad Roma, Velehrad Roma, 
ČČeskeskáá provincie Tovaryprovincie Tovaryššstva Jestva Ježžíšíšova, ova, ČČeskeskéé katolickkatolickéé biblickbiblickéé ddíílo lo 

VelehradVelehrad
Centrum duchovnCentrum duchovníího i svho i svěětsktskéého dialogu ho dialogu 
zzáápadnpadníí a východna východníí EvropyEvropy
aktivita b1aktivita b1



�� vzorovvzorováá obnova vybraných obnova vybraných ččááststíí klklášáštera Tepltera Tepláá a vyua využžititíí pampamáátky jako moderntky jako moderníího mho míísta sta 
pro neziskovpro neziskovéé kulturnkulturníí aa vzdvzděělláávacvacíí aktivityaktivity

�� výukovvýukovéé programy pro programy pro šškoly, seminkoly, semináářře pro vee pro veřřejnost, pobyty zamejnost, pobyty zaměřěřenenéé na ochranu na ochranu 
ppřříírodyrody

�� historickohistoricko--politickpolitickéé vzdvzděělláávváánníí, , ččeskoesko--nněěmeckmeckáá setksetkáávváánníí pedagogpedagogůů, letn, letníí jazykovjazykovéé šškolykoly

�� centrum pcentrum přříípravy dobrovolnpravy dobrovolnííkkůů pro zahranipro zahraniččnníí misemise

Nositel projektuNositel projektu
KlKlášášter premonstrter premonstrááttůů TeplTepláá, c, cíírkevnrkevníí prpráávnickvnickáá osoba osoba 

kontakt: Vkontakt: Vááclav Marclav Maršíšík, tepla.revitalizace@volny.k, tepla.revitalizace@volny.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
ČČSOP SOP –– ZO KladskZO Kladskáá

CollegiumCollegium BohemicumBohemicum o.s.o.s.

KoinoniaKoinonia Jana KJana Křřtiteletitele

TeplTepláá
VyuVyužžititíí potencipotenciáálu kllu klášášternterníích ch 
komplexkomplexůů v modernv moderníí dobdoběě
aktivita b1aktivita b1



�� ssííťť subjektsubjektůů žžidovskidovskéé kultury s metodickou podporou kultury s metodickou podporou ŽŽidovskidovskéého muzea vho muzea v PrazePraze
�� „„oboběžěžnné“é“ programy zamprogramy zaměřěřenenéé na specifika na specifika žžidovskidovskéého kulturnho kulturníího dho děědictvdictvíí vv dandanéé

oblasti aoblasti a jejich postupnjejich postupnáá prezentace vprezentace v ostatnostatníích oblastechch oblastech
�� spolespoleččnnéé „„putovnputovní“í“ produkty zejmprodukty zejmééna pro odbornou vena pro odbornou veřřejnost, spoejnost, spoččíívajvajííccíích ch 

vv absolvovabsolvováánníí vvíícedenncedenníích cest po vch cest po vššech nebo vybraných oblastechech nebo vybraných oblastech

Nositel projektuNositel projektu
Federace Federace žžidovských obcidovských obcíí vv ČČR R 
kontakt:  Jan kontakt:  Jan KindermannKindermann, revitalizace@volny., revitalizace@volny.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
ŽŽidovskidovskéé muzeum vmuzeum v Praze, ObPraze, Obččanskanskéé sdrusdružženeníí BaBašševievi (Ji(Jiččíín),n),
SdruSdružženeníí pro pro úšúšttěěckou synagogu ackou synagogu a hhřřbitov, o.s., mbitov, o.s., měěsto sto PolnPolnáá,,
MMěěstskstskéé muzeum amuzeum a knihovna knihovna ČČááslav, Regionslav, Regionáálnlníí muzeum Mikulov, muzeum Mikulov, 
ObObččanskanskéé sdrusdružženeníí KrnovskKrnovskáá synagoga, synagoga, ŽŽidovskidovskáá obec Plzeobec Plzeňň, , 
mměěsto Brandýs nad Labem sto Brandýs nad Labem –– StarStaráá BoleslavBoleslav

ČČeskeskáá republika republika 
Mikulovsko, HanMikulovsko, Hanáá, Vyso, Vysoččina, Podina, Podřřipsko, Polabipsko, Polabíí, Po, Poššumavumavíí a Karlovarsko a Karlovarsko 
Revitalizace Revitalizace žžidovských pamidovských pamáátek v tek v ČČRR
aktivita b2aktivita b2



�� Centrum umCentrum uměěnníí KutnKutnáá hora hora –– galerie, studium galerie, studium ččeskeskéého a evropskho a evropskéého výtvarnho výtvarnéého umho uměěnníí
�� KrKráálovsklovskáá univerzita Stuniverzita Střřednedníí ČČechy Kutnechy Kutnáá Hora Hora 

–– ssíídlo rektordlo rektoráátu novtu novéé veveřřejnejnéé vysokvysokéé šškolykoly
�� Fakulta humanitnFakulta humanitníích studich studiíí a uma uměěnníí

–– centrum humanitncentrum humanitníího a umho a uměěnovnověědndnéého vzdho vzděělláávváánníí
�� VVěědeckdeckáá knihovna a centrum informacknihovna a centrum informacíí
�� DalDalšíší profesnprofesníí a za záájmovjmovéé vzdvzděělláávváánníí –– centrum celocentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
�� Expozice a restaurExpozice a restauráátorsktorskéé ddíílnylny

Nositel projektuNositel projektu
JezuitskJezuitskáá kolej Kutnkolej Kutnáá Hora, zHora, záájmovjmovéé sdrusdružženeníí prpráávnických osob vnických osob 
kontakt: Daniel kontakt: Daniel RexaRexa, , danydany..rexarexa@seznam.@seznam.czcz

PartnePartneřři projektui projektu
MMěěsto Kutnsto Kutnáá HoraHora
NNáárodnrodníí pampamáátkový tkový úústavstav

KutnKutnáá HoraHora
JezuitskJezuitskáá kolejkolej



www.www.kulturakultura--evropaevropa..eueu
w w w . k u l t u r a w w w . k u l t u r a -- e v r o p a . c ze v r o p a . c z



�� komplexnkomplexníí nnáástroj Ministerstva kultury stroj Ministerstva kultury pro podporu pro podporu 
ppřříípravy, hodnocenpravy, hodnoceníí i i řříízenzeníí realizace projektrealizace projektůů

�� výkonný nvýkonný náástroj usnadstroj usnadňňujujííccíí žžadateladatelůům a pm a přřííjemcjemcůům m 
podpory podpory ppřříípravu, zpracovpravu, zpracováánníí a realizaci projekta realizaci projektůů, , 
pracovnpracovnííkkůům MK pak m MK pak bezprostbezprostřřednedníí a permanentna permanentníí kontrolu kontrolu 
stavu pstavu přřipravenosti projektipravenosti projektůů a efektivna efektivníí kontrolu realizace kontrolu realizace 
a projektova projektovéého ho řříízenzeníí

�� prvky aplikace kulturaprvky aplikace kultura--evropaevropa..eueu::
–– jednotnjednotnáá a standardizovana standardizovanáá komunikace se vkomunikace se vššemi dotemi dotččenými subjektyenými subjekty

–– pomoc pomoc žžadateladatelůům jim jižž ve fve fáázi pzi přříípravy projektpravy projektůů

–– kontrolnkontrolníí a revizna revizníí nnáástroje pro fstroje pro fááze finanze finanččnníího plho pláánovnováánníí
a finana finanččnníího i realizaho i realizaččnníího ho řříízenzeníí projektprojektůů, elektronický stavebn, elektronický stavebníí dendenííkk

–– online pronline práávnvníí podpora ve fpodpora ve fáázi realizace vezi realizace veřřejných zakejných zakáázek, uzavzek, uzavíírráánníí
smluvnsmluvníích dokumentch dokumentůů a na nááleležžitostech itostech úúzemnzemníího stavebnho stavebníího ho řříízenzeníí

www.www.kulturakultura--evropaevropa..eueu
w w w . k u l t u r a w w w . k u l t u r a -- e v r o p a . c ze v r o p a . c z
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daldalšíší informaceinformace

www.mkcr.cz/iopwww.mkcr.cz/iop

www.strukturalniwww.strukturalni--fondy.cz/iopfondy.cz/iop

www.kulturawww.kultura--evropa.euevropa.eu

ee--mailmail

iop@mkcr.cziop@mkcr.cz


