
K U LT U R A
 

Programová oblast: Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury
 Alokace programu: 32 941 176 EUR

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR
  Kontaktní údaje: www.eeagrants.cz/kultura

 Partner Programu: Ministerstvo kultury ČR
: Icelandic Centre for Research, Norwegian Directorate for Partner programu z donorského státu

                                                                                             Cultural Heritage; Arts Council Norway

Popis programu: V nadcházejícím období podpoří program Kultura revitalizaci českého kulturního dědictví 
a kulturní a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi více než 800 miliony Kč. V letech 
2019 - 2022 bude vyhlášeno nejméně 6 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů 
realizovaných až do dubna 2024. 

V oblasti kulturního dědictví bude prostřednictvím větších grantů (max. 1,5 milionu EUR) podpořena ochrana 
a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho 
dlouhodobé využití. Vyhlášení této výzvy se předpokládá v druhém čtvrtletí roku 2019. O rok později ve 
druhém čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášena druhá výzva, která se prostřednictvím menších grantů (max. 250 
tisíc EUR) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu. 

V oblasti současného umění budou vyhlášeny nejméně dvě výzvy na podporu kvalitní a původní umělecké 
tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a 
současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu, tradiční a současná 
řemesla) a literatury. Výzvy budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí roku 2019 a 2021 a podpoří projekty 
grantem ve výši 50 tisíc - 200 tisíc EUR. 

Na základě konzultace o potřebách kulturního sektoru v České republice je v programu podpořena nově 
oblast umělecké kritiky a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a 
platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast v polovině roku 2019 a 
podpoří projekty grantem ve výši 10 tisíc - 50 tisíc EUR. 

Specifické zaměření Programu souvisí s problémy, které má Česká republika s řešením některých 
lidskoprávních otázek. OSN například České republice doporučila zlepšit integraci Romů do společnosti, 
bojovat s rasizmem a xenofobií. 

U projektů současného umění bude kladen důraz na podporu kulturních projevů menšin a bude řešena 
problematika inkluze včetně zpřístupňování kultury (např. romské menšině). Podpora kulturního dědictví 
menšin (včetně romského a židovského) a aktivity zaměřené na inkluzi budou zdůrazněny v příslušných 
výzvách a přímo podpořeny prostřednictvím předem definovaného projektu (Vybudování památníku 
obětem romského holokaustu v Letech u Písku). 

http://www.eeagrants.cz/kultura


Ve všech výzvách bude rovněž akcentováno posilování kapacit, kulturní podnikání a bilaterální spolupráce 
s donorskými státy. 

Předpokládaný harmonogram: 
ź Předpokládané zahájení programu – duben 2019 
ź Před-vyhlášení prvních výzev plánováno na červen 2019 a vyhlášení pak na podzim 2019 

Oprávnění žadatelé: 
Kulturní dědictví: Pouze právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé „Kulturních památek", sbírek 
registrovaných v Centrální evidenci sbírek a knihovních fondů evidovaných v evidenci Ministerstva kultury.

Současné umění: Právnické osoby a fyzické osoby podnikající z ČR - subjekty poskytující kulturní služby, 
aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění s právní subjektivitou min. 2 roky.

Umělecká kritika: Právnické osoby z ČR - subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti 
profesionálního současného umění a umělecké kritiky s právní subjektivitou min. 2 roky.

Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem: Právnické osoby z ČR - 
oborové organizace, sítě a platformy v oblasti profesionálního současného umění.

Bilaterální spolupráce je podpořena následujícími aktivitami:

· Jednorázová akce - Studijní cesta do Norska – technické kulturní památky (uskutečněna 28. - 30. 11. 
2018)

· Jednorázová akce - Prezentace českého kulturního sektoru (současné umění) potenciálním 
partnerům z donorských států v Oslo (14. února 2019)

· Výzvy na individuální studijní cesty za účelem dojednání partnerství s partnery z donorských států 
(plánované vyhlášení před každou hlavní výzvou programu Kultura v průběhu let 2019-2021)

Zažádat o individuální studijní cestu do donorských států nebo potenciálních partnerů do ČR za účelem 
dojednání partnerství budou moci všichni způsobilí žadatelé v hlavních výzvách programu (do vyčerpání 
alokace).
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