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DOTAČNÍ 
PROGRAMY  
a jiné možnosti 
financování obnovy 
památek

Projekt MÁME VYBRÁNO se od roku 2012 

věnuje financování památek. Jeho součástí je 

konference a soutěž veřejných sbírek na kulturní 

dědictví. Pátý ročník se konal 31. května 2016 

v dominikánském klášteře v Praze.



KONFERENCE 
31. KVĚTNA 2016

ZAHÁJENÍ

Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Vlastislav Ouroda, Ministerstvo kultury
Benedikt Tomáš Mohelník, Řád bratří kazatelů, dominikánský klášter

Přehled dotačních programů Ministerstva kultury
Hana Šnajdrová, Ministerstvo kultury

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Jan Gallas, Ministerstvo zemědělství

IROP a dotace v oblasti kulturního dědictví
Martina Fišerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Zdena Tuhá, Ministerstvo pro místní rozvoj

Záchrana a oživení pivovaru v Lobči
Pavel Prouza, RIOFRIO Architects s.r.o. a Spolek pro pivovar v Lobči

Darování ze závěti
Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, o.p.s.

Lokální zdroje, dovednosti a udržitelnost
Bedřich Loos, Martina Vavřínová, Hartenberg, z.s.

Kampaň Člověče, zapoj se PROPAMÁTKY
Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

PANELOVÉ DISKUZE

I. Crowdfundingové kampaně
Jan Havelka, Martin Stiller, Vojtěch Kouba, Simona Škarabelová 
moderátor: Jakub Vopelák

II. Benefiční akce
Jan Školník, Pavel Říha, Soňa Paleta 
moderátor: Andrea Štolfová



III. Úspěšná veřejná sbírka
Jaroslava Martanová, Jiří Stejskalík, Marek Donnerstag 
moderátor: Aleš Kozák

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VEŘEJNÝCH SBÍREK NA PAMÁTKY



POMÁHÁME  
ŠÍŘIT OSVETU 
A PŘÍKLADY  
DOBRÉ PRAXE

ˇ

Pořadatelem projektu MÁME VYBRÁNO  
je nezisková organizace Institut pro památky 
a kulturu, o.p.s., která provozuje portál  
PROPAMÁTKY, pořádá konference o obnově 
a využívání památek, nabízí poradenství při  
financování projektů v oblasti obnovy kultur-
ního dědictví a představuje zajímavá místa 
v rámci putovní výstavy.

www.instituteu.cz

v péči o kulturní 
dědictví.



POŘADATEL 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Putim 71 | Husovo nám. 1451, 397 01 Písek
Telefon: 732 533 033
E-mail: info@instituteu.cz
www.instituteu.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE: 

Motiv pozvánky na konferenci MÁME VYBRÁNO 2016 | Foto: Jan Bartoš 

Zajímá vás, jak financovat opravy památek z jiných než dotačních zdrojů? Chcete se inspirovat
příklady úspěšných veřejných sbírek nebo diskutovat s pořadateli crowdfundingových kampaní?
Zvažujete, zda uspořádat benefiční akci, která pomůže získat potřebné finance?

Zúčastněte se konference, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci  
s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Téma konference je zaměřeno na:

FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK 
KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ V PRAZE

KDY: 31. KVĚTNA 2016

Všichni účastníci jsou zváni na vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek na památky v České 
republice, které proběhne po ukončení konference. Více informací na www.mamevybrano.cz.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

SPOLUPRÁCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Zajímá vás, jak  nancovat opravy památek z jiných než dotačních zdrojů? Chcete se inspirovat 
příklady úspěšných veřejných sbírek nebo zapojením studentů a absolventů při obnově památek? 
Potřebujete se více dozvědět o stavbě varhan, jejich restaurování a  nancování?

Zúčastněte se konference, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci 
s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Téma konference je zaměřeno na:

FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK
KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ V PRAZE
KDY: 2. ČERVNA 2015

Účastníci konference jsou zváni na vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek na památky v České 
republice, které proběhne po ukončení konference. Více informací na www.mamevybrano.cz.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

SPOLUPRÁCE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 


