ADOPCE PAMÁTEK
nadační fond podpory kulturního dědictví a
zachování drobné architektury v krajině

Kritéria pro výběr památky a pravidla pro získání dotace z Nadačního fondu
Adopce památek
1. KRITÉRIA PRO VYBĚR PAMÁTKY
1.1. Vyhovují:
- Drobná architektura v krajině: boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky,
smírčí kříže, kaple, svaté obrázky, morové sloupy, historické mosty, zvoničky.
- Památky ve vlastnictví fyzických i právnických osob, kteří nedosáhnou
omezenými finančními prostředky na jejich obnovu a je zde velmi malá
pravděpodobnost získání podpory ze státních institucí.
- Nejsou vedeny v Seznamu národních kulturních památek
- Památky, které jsou ve velmi špatném stavu a hrozí jejich zánik.
- Zaniklé památky, pro které existuje dostatečná projektová dokumentace, podle
které může být památka obnovena.
1.2. Nevyhovují:
- Velké objekty a soubory staveb: zámky, hrady, tvrze, kostely, zříceniny,
zemědělské usedlosti, technické památky apod.
- Památka je vedena v Seznamu národní kulturní památky.
- Hroby a pomníky.
- Památka, které již byla poskytnuta dotace z Nadačního fondu Adopce památek.
Finanční podpora se neposkytuje na zhotovení restaurátorské a projektové
dokumentace.
2. HODNOCENÍ PROJEKTŮ
2.1. Cíl projektu a prostředky k jeho dosažení
- jasně formulovaný cíl projektu a prostředky k jeho dosažení
- soulad projektu se zaměřením na rozvoj regionálního a komunitního života
- vytváření příležitostí k zapojení místních občanů
- soulad s programem nadačního fondu
- zhodnocení možnosti následného rozvoje obce po dosažení cíle
- prokazatelná součinnost s orgány místní správy
2.2. Obsahové a formální zpracování
- srozumitelnost, přehlednost, výstižnost
- zdůvodnění cíle projektu a prostředků zvolených k jeho dosažení
- jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
2.3. Finanční stránka
- přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
- účetní evidence vynaložených finančních prostředků
3. PODPOROVANÉ OBLASTI
3.1. Podporovány budou projekty pro realizaci obecně prospěšných cílů, především v
oblasti podpory kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajině, v péči o
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drobné nemovité památky, tradice a rozvoj duchovních hodnot se zapojením místních
komunit a rozvoje regionálních vztahů.
3.2. Místní rozvoj
- Rozvoj komunitního života, zapojení místních obyvatel do projektu a posilování
sounáležitosti lidí s místem, kde žijí.
- Svépomocná obnova drobné architektury v krajině a oživení tradic.
- Vytváření vazeb s okolními obcemi, posilování místního podnikání a rozvoj
cestovního ruchu.
4. PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE
4.1. Příjemci nadačních příspěvků
- Nadační fond Adopce památek poskytuje nadační příspěvky právnickým nebo
fyzickým osobám za předpokladu, že tyto prostředky budou použity výhradně k
účelům odpovídajícím cílům a poslání nadačního fondu dle jeho statutu.
- Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu nebo
zaměstnancům.
- Nadační fond se nepodílí na financování politických stran nebo politických
hnutí.
4.2. Žádost o nadační příspěvek
- Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě písemné žádosti vlastníka
vypracované po vyzvání člena správní rady. Členové správní rady mohou sami
doporučit a oslovit potencionálního příjemce nadačního příspěvku a vyzvat ho k
vypracování žádosti.
- Žádost o nadační příspěvek se podává na předepsaném formuláři, který bude
zaslán na žádost vlastníka, případně je možné jej získat na adrese
www.adopcepamatek.cz.
- Žádosti o nadační příspěvek musí být doručeny poštou do sídla nadačního
fondu.
- Pokud se žádost nebude slučovat s cílem nadačního fondu nebo bude postrádat
požadované údaje, bude z programu vyřazena. Žadatel po její opravě může žádat
o příspěvek znovu.
4.3. Informování žadatelů, smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
- Všichni žadatelé jsou informováni o udělení či neudělení nadačního příspěvku.
- S žadateli, kterým bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, uzavře
nadační fond písemnou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Součástí
smlouvy je mimo jiné vymezení účelu nadačního příspěvku, splátkového
kalendáře a termínu pro vyúčtování a předložení průběžných a závěrečných
zpráv.
- Prostředky poskytnuté nadačním fondem lze použít výhradně k účelu
stanovenému ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Žadatel je povinen
průkazně doložit plnění smlouvy, jinak je nadační fond oprávněn požadovat
vrácení nadačního příspěvku nebo jeho poměrné části.
Vybraným projektům bude poskytnut nadační příspěvek ve výši 80% z celkových
nákladů.
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