
 

Dotační možnosti muzeí 

Tento dokument vznikl jako ukázkový přehled dotačních možností muzeí v ČR pro rok 2016. 

Výčet dotační příležitostí nemusí být úplný vzhledem k dalším aktivitám, které mohou mimo 

svoji hlavní činnost muzea provozovat. Může však posloužit jako základ pro zorientování se 

v dotačních příležitostech. 

A) Ministerstvo kultury 

 program „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ 

- zabezpečení objektů 

- evidence a dokumentace kulturního dědictví 

- výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 

- preventivní ochrana před vlivy prostředí 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-

dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/ 

 Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb 

muzeí a galerií 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-

kulturni-aktivity---podprogram-a:-podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-

muzei-a-galerii-125566/ 

 Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/podpora-

projektu-vychovne-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-246663/ 

 Program kulturní aktivity - podprogram Podpora činností metodických center 

příspěvkových organizací (muzeí a galerií) 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-

kulturni-aktivity---podprogram-b:-podpora-cinnosti-metodickych-center-prispevkovych-organizaci-muzei-a-galerii--180624/ 

 

B) Státní fond kultury 

Podporované druhy projektů:  

a) podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl  

b) ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací 

c) získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů  

d) výstavní a přednášková činnost 

e) propagace české kultury v zahraničí 

f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí 

g) podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních 

menšin v České republice 

h) podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit 

i) ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=191 
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C) Podpora Jihomoravského kraje 

 Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4552-506-

Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx 

 Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4550-506-

Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx 

 Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4548-506-

Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2016.aspx 

D) Nestátní programy a fondy 

 Nadace Via  
- Místo, kde žijeme - http://www.nadacevia.cz/misto-kde-zijeme/ 

- Fond kulturního dědictví - http://www.nadacevia.cz/fond-kulturniho-dedictvi/ 

 Nadace Občanského fóra 
- Opomíjené památky - http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky 

- Památky a zdraví - http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi 

E) Programy Evropské Unie 

 IROP – Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 

zpřístupnění – SC. 3.1. 

(podmínka: muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb.; podmínka 

návštěvnosti…) - http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 

 Kreativní Evropa  2014-2020 - dílčí program Kultura - 
http://www.kreativnievropa.cz/cs/o-programu/ 
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