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Žadatel

Název 

akce/projetku

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho 

cíl

Celkové náklady 

realizované 

akce/projektu

Termín 

akce/realizace 

projektu

Požadovaná částka z 

rozpočtu OK

Návrh 

předkladatele

Poskytnuto v 

roce 2017

de 

mini

mis 

ANO/

NE

Schválení v 

kompetenci 

ROK/ZOK

Investiční/Neinvestiční

Název Ulice Obec Právní forma IČ od do

PAMÁTKOVÁ PÉČE - přehled žadatelů

3 Město 

Šumperk

Nám. Míru 1 Šumperk obec 303461

Záchranné 

práce na 

objektu 

Klapperothovy 

manufaktury 

Záměrem je zachovat tento historický 

objekt  a vybudovat v něm moderní 

interaktivní muzeum textilnictví a 

tvůrčí dílny pro veřejnost.
21 625 000 1/18 12/18 8 000 000 0 500 000 ANO ZOK Investiční

5 Ing. Jiří Švarc Pekařská 

17/487

Olomouc fyzická osoba 

podnikající

11532416

1. etapa 

rekonstrukce 

Lusthausu v 

Drahanovicích 

Dotace bude použita na rekonstrukci 

objektu, konkrétně na celkovou 

opravu střechy tvrzi.  1. etapa 

zahrnuje opravu střechy v 

předpokládané celkové ceně 2 000 

000 Kč, která bude probíhat v dalších 

etapách. Samota Lusthaus se nachází 

na východním svahu Velkého Kosíře. 

Podle starších studií se uvažovalo o 

tom, že se jednalo o tzv. Horní 

drahanovickou tvrz.

600 000 8/18 12/18 500 000 0 NE NE ZOK Investiční

22 225 000 8 500 000 0

Dotační program: Individuální dotace v oblati památkové péče 2018

Ze Zásad pro IŽ:

1.1.

1.2.

4.2. A  Mimořádná akce/projekt dobročinného charakteru s – charitaivním účelem, humanitárním účelem nebo s obecně prospěšným cílem pro obyvatele OK

4.2. B, CZvláštní zřetel z důvodu - vyloučení možnosti podat žádost na daný účel v DP - žadatele nemůže o mimořádnou dotaci na významnou/ý akci/projekt požádat v dotačním programu, 

protože není v daném dotačním programu oprávněným žadatelem.

4.2.C

Sídlo

Mimořádné dotace z rozpočtu OK budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OK. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v rámci dotační politiky OK, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro 

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v roce 2018 vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem (dle seznamu dotačních programů pro rok 

Mimořádná akce vymykající se standardním akcím, konaným na území Olomouckého kraje, na které jsou vypsány dotační programy, kdy z důvodu mezinárodního významu, výjimečnosti účelu, propagace, pořadatelsky vysoké náročnosti a nákladnosti akce/projektu nelze 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 9. 2018

20. – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a pam. péče
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