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Odbor strategického rozvoje a dotací 
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č.j.  CJ MML 203170/18           V Liberci 18. 9. 2018 

 

Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z prostředků 

Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 

památkových zón (MPZ) pro rok 2019 

 

Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových žádostí o finanční 

podporu pro rok 2019 z prostředků Programu regenerace. Prostředky Programu regenerace 

jsou uvolňovány na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci 

státní finanční podpory v  Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón č.j.: MK 28.808/2010 OPP a Opatření č.j. MK 63.382/2012 

OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury.  

 

Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy 

nemovitých kulturních památek, tj. především na zvýšené náklady spojené se 

zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.  

Finanční prostředky nelze použít zejména na modernizaci objektů, např. zateplování, 

vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické 

instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken 

a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu), 

zřizování obytných podkroví, nové vikýře, úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, 

terénní úpravy parkové úpravy včetně ošetření zeleně, pořízení stavebně-historického, 

restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory apod., a na kopie 

sochařských děl atp.  

 

Žadatelé: vlastníci kulturních památek v městské památkové zóně v Liberci (či jimi pověřené 

osoby). 

Příjem žádostí: nejpozději do 5. 11. 2018, prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu 

Magistrát města Liberce, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, odbor strategického rozvoje 

a dotací. 

Program a související dokumenty jsou přístupné na internetových stránkách Ministerstva 

kultury České republiky www.mkcr.cz.  

Přímý odkaz na uvedený Program regenerace MPR a MPZ: https://www.mkcr.cz/program-

regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html 

 

Příloha: Žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové zóny 2019. 

 

 

 

 

 
     Ing. Martin Benda   

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
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