
Příloha č. 2  LOGICKÝ RÁMEC 
 

Název projektu : Obnova kulturních hodnot v areálu zámku XXX Celkový rozpočet projektu : 
Mil. €  0,80286228 

z toho grant z FM 
EHP/Norska : 
Mil. €  0,677462290 

Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele  Zdroje pro ověření 
 Zachování nemovitého kulturního 

dědictví v Pardubickém kraji 
 Zlepšený technický stav  

1 kulturní památky 
 Pasport stavu nemovitých 

kulturních památek 
v Pardubickém kraji 

 

Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele  Zdroje pro ověření Předpoklady 
 obnova kulturní památky 
 odstranění špatného technického 

stavu vybraných částí areálu zámku 
XXX a zvýšení bezpečnosti pro 
uživatele a návštěvníky 

 zkvalitnění přístupnosti zámeckého 
areálu 

 zlepšení podmínek pro činnost 
speciálního vzdělávacího zařízení 

 realizace cca 1/3 (finančně) 
potřeb stanovených 
v koncepci údržby zámku 

 úbytek 2 položek ze 
Seznamu nejohroženějších a 
nevyužívaných památek v 
ČR 

 interní koncepce údržby 
zámku XXX 

 kontrola na místě 
 dokument o vyjmutí 

mostků ze Seznamu 
nejohroženějších a 
nevyužívaných 
nemovitých památek 
v ČR 

 

 stanovení priorit pro 
obnovy, rekonstrukce a 
opravy nemovitých 
památek 

 dostatek finančních 
prostředků 

Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele  Zdroje pro ověření Předpoklady 
 3 zrekonstruované mostky 

umožňující přístup do zámeckého 
areálu 

 opravená vnitřní střecha hlavního 
zámeckého objektu 

 opravená střecha na objektu 
hospodářské budovy 

 

 3 ks zrekonstruovaných 
mostků včetně 968 m2 
souvisejících komunikací 

 1 130 m2opravené střechy 
hlavního zámeckého objektu 

 1 050 m2 opravené střechy na 
hospodářských objektech 

 

 dokumentace projektu 
 kontrola na místě 
 stavební deník 
 evidence majetku 

Pardubického kraje 

 provedení stavby 
v požadované a 
očekávané kvalitě 

 zajištění pokračování 
v realizaci nezbytných 
investic do obnovy 
zámku XXX 
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Aktivity Prostředky (vstupy)  Předpoklady 
Fáze přípravná 

 formulace potřeb a investičního 
záměru 

 příprava projektové dokumentace 
 příprava žádosti o spolufinancování 

z finančních mechanismů 
EHP/Norska 

 realizace výběrového řízení na 
dodavatele stavby 

Fáze realizační 
 stavební práce na objektech mostků 
 stavební práce na střeše 

hospodářského objektu 
 stavební práce na vnitřní střeše 

hlavního zámeckého objektu 
 kolaudace 
 publicita projektu 

 koncepce údržby zámku 
 projektová dokumentace 
 harmonogram postupu prací 
 finanční zdroje (krajský 

rozpočet) 
 stávající areál zámku 
 relevantní povolení 
 lidské zdroje: 
a) projektový tým 
b) realizátor stavby 
c) stavební dozor 

 

 

 sestavení kvalitního 
projektového týmu 

 výběr kvalitních 
dodavatelů 

 výběr vhodných 
technologických postupů 

 zajištění finančních zdrojů 
 
 

Předběžné podmínky * , 
* které podmiňují zahájení projektu (udělení grantu není relevantní podmínka !!!) 

 stanovení priorit a postupu Pardubického kraje při financování oprav a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek 
 schválení podpory projektu Zastupitelstvem Pardubického kraje 
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