
 

 

 

ZÁPIS PS Atraktivní – jednání k výzvě č. 12 – Revitalizace a vybavení pro 
činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví 

16/05/22 10:00, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny (příloha č. 1). 

Úvodní informace: 

Důvodem jednání je potřeba odborného posouzení a prioritizace přijatých záměrů dle kritérií 
uvedených ve výzvě.  

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 
přesahující 100% vyčleněné alokace pro plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 130% 
alokace. 

Celkem přijato 6 projektových záměrů s celkovými plánovanými výdaji 131 mil., požadovaná 
výše dotace EU (70 % z plánovaných CZV) činí téměř 91 mil. Kč. Předpokládaná alokace činí 
61 mil.  

Informace k jednotlivým záměrům (pořadí dle doručení): 
 
Terčová: 
 
Katedrála sv. Bartoloměje – srdce Plzeňské aglomerace: jediná NKP z přijatých projektových 
záměrů; výdaje na instalaci příběhové turistiky činí 8 mil., 86 mil. náklady na stavební 
činnost. 

Obnova kulturní památky – Historická tramvaj Křižík & Brožík č. 18: jediná movitá kulturní 
památka z přijatých záměrů; možnost financování movitých památek z ITI není zcela 
vyjasněna  
 
Zámecký areál Hradiště v Blovicích - úprava horní zahrady: projekt nesplňuje obecné kritérium 
přijatelnosti – „Projekt je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy“, neboť není zapsán jako 
památka UNESCO či NKP; zároveň není z popisu zcela jasné, jaké konkrétní aktivity budou 
z projektu financovatelné 
 
Kaolínový důl Nevřeň – revitalizace a zvýšení zabezpečení industriální památky pomocí 
stavebních úprav: předmět projektu není zapsán v seznamu kulturních památek, je podaná 
žádost o zapamátkování 
 
 
Členové mini týmu PS Atraktivní se shodli na posuzování projektových záměrů nejen dle stavu 
připravenosti, ale také přihlíželi k potenciálnímu přínosu v oblasti cestovního ruchu a možnosti 
financování projektů z jiných zdrojů. 

Závěry diskuze: 

1) Vyzvat žadatele projektu Zámecký areál Hradiště v Blovicíh – úprava horní zahrady 
k zvážení přepracování záměru a případné podání/přesunutí dle aktivit do 13. nebo 14. 
výzvy nositele Strategie Plzeňské aglomerace. 



 

 

2) Projekt Obnova kulturní památky – Historická tramvaj Křižík & Brožík č. 18 v seznamu 
ponechat, v případě, že nebude dle schválených podmínek IROP způsobilý, nahradí 
jej projekty umístěné pod ním. 

3) Projekt Kaolínový důl Nevřeň – revitalizace a zvýšení zabezpečení industriální památky 
v seznamu ponechat. V případě, že nedojde k vyhlášení kulturní památkou projekt 
vypadne a nahradí jej projekty umístěné pod ním. 

4) Projekt Katedrála sv. Bartoloměje – srdce Plzeňské aglomerace: jako jediný z projektů 
má možnost čerpat dotaci v rámci individuálních výzev IROP, kde jsou podporované 
pouze NKP a památky UNESCO 

 
Členové navrhují pro jednání ŘV ITI toto pořadí projektů: 

1) Archeologická expozice v historickém sklepení východního křídla zámku Hradiště 
2) Obnova kulturní památky - Historická tramvaj Křižík & Brožík č. 18 
3) Kaolínový důl Nevřeň – revitalizace a zvýšení zabezpečení industriální památky 
4) Katedrála sv. Bartoloměje – srdce Plzeňské aglomerace 
5) Obnova objektu č.p.201, bývalé šatlavy 

 
Zapsala: Jana Terčová 
18. 5. 2022 
 

 




