ODVĚTVÍ KULTURY
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ
Investice kraje do kultury
v roce 2017 (v tis. Kč)

Název akce

DP - Program obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji

6 000

DP - Program podpory aktivit v oblasti kultury

6 000

DP – Program podpory aktivit příslušníků národnostních
menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

1 500

Regionální funkce knihoven

14 500

Podpora profesionálních divadel a profesionálního
symfonického orchestru

5 200

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu

10 000

Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském
kraji
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek
a památek místního významu
Ocenění udělovaná v odvětví kultury

2 000
500
2 000
150

Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy)
Podpora rozvoje památkové péče a muzejnictví v
Moravskoslezském kraji

20
100

Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče
Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví
kultury
Celkem

1

10
34
48 014

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
Investice kraje do kultury
v roce 2017 (v tis. Kč)

Název akce
Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové
organizace kraje

189 312

Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním
postižením

410

Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v
Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK

1 500

Regionální funkce knihoven - příspěvkové organizace MSK

1 000

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v
příspěvkových organizacích MSK
Nákup a ochrana knihovního fondu, nákup licencí k
databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám
(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
Udržitelnost projektů (provozní výdaje příspěvkových
organizací v odvětví kultury)
Celkem

2

400
6 000
2 760
201 382

Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních
zdrojů
Ivnestice kraje do kultury v
roce 2017 (v tis. Kč)

Název akce

Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v
Bruntále, příspěvková organizace)

1 000

Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku (Muzeum
Novojičínska, příspěvková organizace)

1 500

Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého
(Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)

1 500

Zabezpečení a sanace hradby u brány hradu Hukvaldy
(Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

0

Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech
(Muzeum Těšínska, příspěvková organizace)

0

Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum
Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

0

Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění (Muzeum
v Bruntále, příspěvková organizace)

0

Hrad Sovinec - oprava vnějšího západního opevnění
(Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace)

0

0

Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český
Těšín, příspěvková organizace)
Akce realizované v r. 2016

3

0
15 570
19 570

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
Investice kraje do kultury v
roce 2017 (v tis. Kč)

Název akce

Muzeum automobilů TATRA

0

NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny“

15 000

Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea
Těšínska

10 000

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

1 000

0

Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost

0

Každá história si zaslúži svoj priestor
Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie
Štramberku
Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské
vědecké knihovny v Ostravě

0

Akce realizované v r. 2016

0
0
34 000
60 000

4

5

