Pořadové číslo

Žadatel

IČO

Název projektu

Popis projektu

1.

Město Nový Jičín

00298212

Revitalizace vily Augusta Hückela v
Novém Jičíně

Práce spojené s likvidaci dřevomorky v obou vilách. Jedná se nejen
o dřevěné prvky střešních a podlahových konstrukcí, ale především
vnitřního vybavení v podobě dřevěných vlysovaných parket,
obložení stěn a táflování stropů, které patří k nejcennějším
součástem stavby.

7 000 000

2.

Obec Morávka

00296945

Okolí 'NKP Noční přechod' a revitalizace
veřejného prostranství Morávka-Lipové

V roce 2017 obec zrestaurovala travertinové sousoší "Noční
přechod", další etapou je revitalizace veřejného prostranství v těsné
blízkosti památníku, pozemek na němž je pomník umístěn a na
kterém má být provedena revitalizace jako upomínka na historickou
událost je rovněž národní kulturní památkou

3.

4.

Město Kravaře

Dolní oblast Vítkovice, z. s.

00300292

75125285

Navržená výše
dotace

Doba použitelnosti
dotace

Veřejná
podpora*

Investiční/neinvestiční
dotace

7 000 000

4 000 000

1.1.2018 - 31.12.2019

NE

investiční

1 903 000

1 630 000

690 000

1.1.2018 - 31.12.2018

NE

neinvestiční

Restaurování klenby zámecké kaple sv.
Michaela v Kravařích

Havarijní stav - V jednotlivých fázích restaurování (na ploše 550m2)
dojde k odstranění nánosů nečistot, lokálních bělavých zákalů či
naopak tmavých výkvětů plísní, které se s prachem usazují v
trhlinách omítek, okolí defektů je freska široce uvolněna a
bezprostředně hrozí další nevratné ztráty barevných vrstev. Fresku
vytvořil Františka Řehoř Ignác Eckstein, která svou působivou iluzi
fiktivních architektonických prostorů, navozuje dojem nekonečnosti.
Tato freska je typickým reprezentantem vrcholného barokního
iluzionismu na našem území.

5 060 000

2 500 000

2 310 000

1.6.2018 - 31.12.2019

BLOKOVÁ
VÝJIMKA, ČL. 53
NAŘÍZENÍ Č.
651/2014

neinvestiční

Zpřístupnění NKP Vítkovice - Oprava
koksárenské baterie

Předmětem projektu je odstranění havarijního technického stavu
koksárenské baterie č. 5 a jejích nedílných součástí. Cílem je
zpřístupnění další části území NKP "Důl Hlubina a Vysoké pece a
koksovna Vítkovických železáren" široké veřejnosti, a to formou
prohlídkové trasy, která zahrnuje seznámení se s výrobním
procesem provozu koksovny. Součástí zpřístupnění je i obnova
exteriéru a interiéru památky a zvýšení ochrany památky a jejího
zabezpečení.

11 350 642

10 075 212

7 190 000

1.1.2018 - 31.12.2019

BLOKOVÁ
VÝJIMKA, ČL. 53
NAŘÍZENÍ Č.
651/2014

neinvestiční

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1.8.2018 - 30.6.2019

BlOKOVÁ VÝJIMKA,
ČL. 53 NAŘÍZENÍ Č.
651/2014

neinvestiční

10 000 000

10 000 000

1.1.2018 - 31.12.2021

NE

neinvestiční

5.

Obec Kunín

00600733

Nutné opravy zámku Kunín - vstupní
brány do Poodří

Předmětem projektu je realizace oprav na zámku v Kuníně, ato
konkrétně opravy oken (opravy rámů a křídel oken, jejich upevnění
do ostění a utěsnění, přesklení oken, a nátěry), opravy objektu
kuželny (stolářské a tesařské práce, nátěr dřevěných konstrukcí
kuželny a úprava prvků v zámeckém parku (nahrazení rozpadlých,
poškozených dřevěných mostků, plotů, vyspravení chodníků a
dosazení zeleně)

7.

Město Krnov

00296139

Karnola - udržitelná revitalizace a
zatraktivnění národní kulturní památky

Sanace škod způsobené požárem, konkrétně se jedná o
restaurování strojů a knih tzv. vzorníků poničených požárem, a
realizace stavebních prací týkající se odstranění následku požáru

CELKEM
* bloková výjimka: veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Celkové uznatelné
náklady projektu

10 000 000

Požadována
výše dotace v Kč

25 190 000

