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Mgr. Petra Pecková, hejtmanka 

                                                                                                 Praha 10. 11. 2022 

Č. j.: 118679/2022/KUSK 

 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ 2023 

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK  

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.  034-19/2022/ZK ze dne 

31. 10. 2022 

 vyhlašuji  

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven  

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Program 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

 (dále jen „Programy“).       

 Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programech stanovena: 

 

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  

Tematické zadání Podpora kultury a Tematické zadání Podpora významných 

výročí 

 

od 12. prosince 2022 od 9:00 hodin 

do 30. prosince 2022 do 12:00 hodin 

 

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  

Tematické zadání Podpora činnosti organizace a Tematické zadání Podpora 

publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových medií 

 

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven  

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
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Program 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

 

od 4.  ledna 2023 od 9:00 hodin 

do 23. ledna 2023 do 14:00 hodin 

 

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovují „Metodické pokyny 

k podávání žádostí o dotaci“, které jsou nedílnou součástí Programů. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2022          Sejmuto dne: 31. 3. 2023 


		2022-11-10T08:54:29+0100
	Mgr. Petra Pecková b73be922e69b6f462377470ced7303cc5fd6660d




