Opatření 6
Specifický cíl strategie
Název opatření

IROP - KULTURA
3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit cestovního ruchu
3.2.1 Obnova kulturně-historických památek

Vazba na specifický cíl IROP

SC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v
jiných než městských oblastech

Popis opatření

Realizace obnovy kulturních památek, projektová příprava, dotační podpora, podpora
komunikace mezi vlastníky a NPÚ;
Inovační prvky: spolupráce vlastníků, obce, MAS a památkářů při hledání optimálního využití a
začlenění památek do života obce
MAS převzaté podaktivity z IROP

Název aktivity

revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra,
edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a
dokumentace mobiliárních fondů
doprovodná část projektu: parkoviště u památek
Revitalizace kulturních
památek

Typy aktivit

Doprovodná část projektu:
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na
úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a
propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické
účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov
revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace
muzejních sbírek.

Revitalizace a vybavení
městských a obecních
muzeí

Doprovodná část projektu:
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na
úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a
propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické
účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov
výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a
aplikační software, technické vybavení knihoven.

Rekonstrukce a vybavení
Doprovodná část projektu:
obecních profesionálních
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na
knihoven
úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a
propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické
účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov
MAS převzatí žadatelé z IROP

Název aktivity

Žadatelé

Revitalizace kulturních
památek
Revitalizace a vybavení
městských a obecních
muzeí
Rekonstrukce a vybavení
obecních profesionálních
knihoven
Název aktivity

Revitalizace kulturních
památek

Indikátory

vlastníci památek
subjekty s právem hospodaření
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
MAS převzatá sada indikátorů z IROP
Kód a název indikátoru
910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a
cestovního ruchu
908 021 Počet revitalizovaných památkových objektů
740 010 Parkovací místa pro vozidla
323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Jednotka měření
návštěvníci/rok
objekty
parkovací místa
GJ/rok

Indikátory

910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a
cestovního ruchu
908 101 Počet podpořených muzeí
907 030 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a
cestovního ruchu
Rekonstrukce a vybavení
908 201 Počet podpořených knihoven
obecních profesionálních
knihoven
907 030 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
Revitalizace a vybavení
městských a obecních
muzeí

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

návštěvníci/rok
muzea
Podsbírky/fondy
GJ/rok
návštěvníci/rok
knihovny
Podsbírky/fondy
GJ/rok

Min. a max. výše celkových způsobilých
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
výdajů
Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

