Statutární město Liberec jako nositel Integrovaných územních
investic aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
vyhlašuje
výzvu k předkládání projektových záměrů do programových rámců

----KULTURA, PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH----

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu
v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních
inovacích

Číslo výzvy nositele IPRÚ

3

Opatření integrované strategie

3.1.1 Rozvoj doprovodné infrastruktury a aktivit v cestovním
ruchu
3.1.2 Podpora regionálních atraktivit
3.2.1 Obnova kulturních památek, muzeí a knihoven
3.2.2 Restaurování uměleckých děl a sbírkových předmětů a
jejich ochrana

Druh výzvy pro projektové
záměry

Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI

Pracovní skupina Cestovní ruch

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI

31.3. 2022, 12:00

Ukončení příjmu projektových
záměrů do pracovní skupiny
Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI
Vydání: 1

10.6. 2022, 16:00
Bude stanoveno po ukončení příjmu záměrů

Revize: 0

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace
projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021.
Do 30. 6. 2029
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu v MS2021+.

Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu

Podpora
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85%
Státní rozpočet - 0 – 5 %, dle charakteru žadatele

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro oblast
kultury a památek je 10 000 000 Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není pro oblast
cestovního ruchu stanovena.

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Vydání: 1

Aktivita Revitalizace a vybavení pro činnost památek
přispívající k ochraně kulturního dědictví
• revitalizace památek,
• expozice,
• depozitáře,
• technické a technologické zázemí,
• návštěvnická centra,
• edukační centra,
• restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
• evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně
zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
• ochrana a zabezpečení památek,
• parky u národních kulturních památek a u památek
UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
• doprovodná část projektu: parkoviště u památek.
Aktivita Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro
činnost muzeí
• Revitalizace muzeí, včetně nové výstavby
• Expozice
• Depozitáře
• Technické zázemí
• Návštěvnická centra
• Edukační centra
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•

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Restaurování sbírek muzejní povahy, vybavení pro
konzervaci a restaurování
• Evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy,
včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
• Ochrana muzejních sbírek
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruch
• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou
a vodní turistiku/rekreační plavbu) s preferencí
integrovaných řešení
• Budování páteřních, regionálních a lokálních
turistických tras a revitalizace sítě značení
• Naučné stezky
• Propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu
a navigačních systémů měst a obcí
• Rekonstrukce stávajících a budování nových
turistických informačních center
Vymezené katastrální území aglomerace ITI Liberec – Jablonec
nad Nisou:
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/itiintegrovane-uzemni-investice/dokumenty/
Aktivita památky: vlastníci památek, subjekty s právem
hospodaření
Aktivita muzea: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace,
OSS, PO OSS, obce a jimi zřizované a zakládané organizace
Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního
ruchu: obce, DSO, kraje, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti CR min. 2
roky, církve, církevní organizace, státní podnik

Cílová skupina

Dle vymezení IROP2

Indikátory

912 001 – Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a
cestovního ruchu
910 201 – Nová či modernizovaná turistická infocentra

Náležitosti projektového záměru
Struktura a způsob podání
projektového záměru

Kritéria výběru

Vydání: 1

V elektronické podobě formou google formuláře
VYPLNIT FORMULÁŘ

• Harmonogram realizace
• Projektová připravenost
• Integrovanost řešení
• Památka zapsaná na seznamu jako kulturní památka
Další https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/itiintegrovane-uzemni-investice/vyzvy/
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Odkaz na dokumentaci
Kontakty pro poskytování
informací

Vydání: 1

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odborstrategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/iti-12_21.pdf
Odbor strategického rozvoje a dotací
iti@magistrat.liberec.cz
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508
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