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Kdo může žádat? 

Subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění: 

— Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt včetně nestátních (nevládních) 

neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ 

subjekt či její/jeho agentura působící v České republice. 

— Osoby samostatně výdělečně činné, které mají trvalé bydliště/sídlo v České republice.  

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, které vznikly minimálně 2 roky před datem podání žádosti o grant nebo 
osoby samostatně výdělečně činné, které mají oprávnění k podnikání minimálně 2 roky před datem podání žádosti o 
grant.  

 

S kým je možné spolupracovat? 

Oprávněným partnerem je organizace/subjekt, který se bude podílet a efektivně přispívat k realizaci projektu. Mezi 
oprávněné partnery patří: 

— partneři z donorských států: 

— jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních (nevládních) 

neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v některém z donorských států, jejichž hlavní předmět 

činnosti spadá do oblasti kultury a kreativních oblastí, jak je definováno v Nařízení (EU)  

č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa; 

— fyzické osoby, které mají zákonné bydliště v Lichtenštejnsku. 

— partneři na národní úrovni: 

— jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních (nevládních) 

neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/ 

subjekt či jeho/její agentura působící v České republice.   

Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nejsou oprávněnými partnery na národní úrovni.  

 

Jaké aktivity jsou podporovány?  

Pro rozvoj současného umění v podmínkách současné krize spojené s pandemií Covid-19 je více než kdy předtím 
důležitá podpora vysoce kvalitních aktivit současného umění. Podporujeme původní tvorbu a její prezentaci se 
zvláštním zaměřením na rozvoj a angažovanost publika, kulturní podnikání a spolupráci v umění. 

Prioritně jsou podporovány interdisciplinární činnosti a mezioborový přístup.  

Podpora se zaměřuje na: 

— Scénická umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba). 

— Vizuální umění (výtvarné umění včetně nových medií, architektury, designu a uměleckých řemesel). 

— Literaturu. 

Kromě výše uvedených uměleckých oborů mohou mezioborové  projekty zahrnovat  i prvky audiovizuálního umění (film, 
digitální hry), avšak samotná audiovizuální tvorba není podporována. 

Velmi vítané jsou komunitní a regionální projekty, které vyplývají z místních potřeb a projekty, které integrují 
znevýhodněné skupiny (zejména Romy a další sociální, etnické a kulturní menšiny) a podporují  inkluzivní kulturní akce 
a mezikulturní dialog. 
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Výhodu mají projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (společná 
tvorba a koprodukce, rezidenční programy, výměna informací a know-how). 

Předmětem žádosti mohou byt níže popsané aktivity zaměřené na profesionální současné umění: 

— Aktivity zaměřené na vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí. 

— Aktivity zaměřené na prezentaci a šíření uměleckých děl (např. představení, výstavy, online platformy, festivaly). 

Tyto aktivity budou podpořeny  pouze v případě, že budou zahrnovat  dílčí výstupy zaměřené na vznik a 

prezentaci nových děl - např. formou tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, uvedením nových děl, vzniklých v rámci 

projektu. 

— Aktivity zaměřené na rozvoj a zapojení publika podložené či umožňující vznik komunikační strategie vycházející 

ze znalosti potřeb cílových skupin. 

— Aktivity zaměřené na řešení  současných  společenských  výzev prostřednictvím umění. Tyto aktivity se mohou 

tykat např. propojení oblasti umění a vzdělávaní, využití umění při prevenci nežádoucích společenských jevů, 

jakými jsou např. rasismus a xenofobie. 

— Aktivity ve spolupráci s partnery projektu z donorských států, např. vznik uměleckých děl v koprodukci. 

Je  žádoucí,  aby projekty  zahrnovaly  i tzv. doprovodné  aktivity  zaměřené na: 

— budování kapacit umělců a kulturních organizací se zaměřením na dovednosti v oblasti kulturního podnikání 

a uměleckých a technických dovedností ve formě workshopů, konferencí, seminářů, konzultací atd.   

— posílení umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím kritického zhodnocení/získání zpětné vazby na nově 

vznikající či prezentovaná a šířená umělecká díla, která jsou jádrem projektu s cílem zvýšit jejich kvalitu, 

podpořit komunikaci s diváky a společenský dopad umělecké tvorby s využitím formátů, jakými jsou např. 

diskuse, semináře, blogy, laboratoře apod.   

Projekty mohou zahrnout investice menšího rozsahu – např. nákupy technického vybavení nezbytné pro realizaci 
projektu do výše 15% všech způsobilých výdajů. 

Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky a/nebo na území partnerů z donorských států.  

Výše grantu pro jednotlivé projekty je 1 325 000 Kč – 5 300 000 Kč. 

Spolufinancování je stanovené ve výši 10 %. 

 

Co se hodnotí? 

— mezioborový přístup a interdisciplinární aktivity, 

— rozvoj a zapojení publika, 

— budování a rozvoj kapacit umělců a kulturních organizací, 

— podpora umělecké a kulturní kritiky 

— koprodukce a spolupráce s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem), 

— reflexe aktuálních společenských výzev, podpora mezikulturního dialogu a inkluzivní aktivity. 

 

Harmonogram 

1. výzva (Současné umění – CA1)  
 

— Alokace: cca 111 000 000 Kč (po navýšení) 

— ukončena 15.4. 2020 

— realizace projektů 3/2021 – 4/2024 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/podpora-bilateralni-spoluprace
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2. výzva (Současné umění – CA2)   
 

— Alokace: 19 623 462 Kč 

— otevřena 5-8/2021 

— realizace projektů 3/2022 – 4/2024 

 

Kontakty 

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat e-mailem na 
adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury - odborný partner programu. 

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na 
adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu. 

mailto:fondyehp@mkcr.cz
mailto:czp@mfcr.cz

