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Program CZ06 „Kulturní dědictví  
a současné umění“  

(FM2 2009-2014 (2017)) 

 

PO 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ 

•Sbírky muzejní povahy  

•Písemné kulturní dědictví  

•Filmové dědictví 

•Památkový fond (movitý a nemovitý) 

 

PO 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského 
kulturního dědictví“ 

•Profesionálního divadla vč. divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance a 
vizuálního umění  

•Profesionálního výtvarného umění 

•Profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby 

•Filmového umění 

 



Fondy EHP 2009-2014 (2017)  
Program CZ06 – 529,2 mil. Kč 



Prostředky a možnosti navázání a 
prohloubení bilaterálních vztahů 

Počet účastníků 
kontaktního semináře: 
 

Norsko, Island, Lichtenštejnsko – 42 
 

ČR – 135 

 

Aktivity semináře: 
 

-Seznámení s kulturním prostředí ČR 

-5 tématických workshopů 

-Řešení průřezových témat 

 
 



Výsledky fondů EHP/Norska  
2009 – 2014 (2017) v ČR 



PO16 – Zachování a revitalizace 
kulturního dědictví 



PO17 – Podpora rozmanitosti v 
kultuře a umění v rámci evropského 

kulturního dědictví 



Výsledky programu CZ06  
a zkušenosti z realizace  
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Výsledky programové oblasti 16 

• Výsledek programu: Zachování a revitalizace kulturního dědictví 
• Výstupy programu: 

 
• Digitální přepis a restaurace kinematografických děl 
• Počet restaurovaných a digitalizovaných kinematografických 

děl: stanovená cílová hodnota 10 → dosažená cílová 
hodnota 14 

 
• Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních 

památek a památek UNESCO 
• Počet obnovených/opravených kulturních památek, 

národních kulturních památek, památek UNESCO a objektů 
určených k uchovávání sbírek muzejní povahy: 12 → 21 

 
• Restaurování sbírek, včetně knihovních, a vytvoření 

optimálního prostředí pro sbírky muzejní povahy, 
knihovny, archivy a písemné kulturní dědictví 

• Počet opatření přijatých k zachování movitého a písemného 
kulturního dědictví: 2 → 13 

 



Výsledky programové oblasti 16 

Socioekonomické a bilaterální efekty 

Socioekonomické 
efekty 

150 kulturních 
akcí, 46 000 
účastníků  

102 odborných a 
vzdělávacích akcí, 
4 500 účastníků 

300 pracovníků v 
oblasti kultury 

Bilaterální 
partnerství 

17 projektů v 
bilaterální 

spolupráci (60 %) 

22 dodatečných 
bilaterálních 

iniciativ 

21 partnerských 
institucí 

z donorských 
zemí 



Výsledky programové oblasti 17 
 

• Výsledek programu: Prezentace a zpřístupnění 
současného umění a kultury široké veřejnosti 

 

• Výstupy programu: 

 

• Nový inscenační projekt - Počet nových 
inscenačních, interdisciplinárních a výstavních 
projektů a koncertních akcí v oblasti divadla, 
hudby, výtvarného a filmového umění: stanovená 
cílová hodnota 4 → dosažená cílová hodnota 73 
 

• Tvůrčí dílna - Počet tvůrčích dílen (odborných 
kurzů, konferencí, seminářů) v oblastech divadla, 
hudby, výtvarného a filmového umění: stanovená 
cílová hodnota  4 → dosažená cílová hodnota  
154 

 

 



Výsledky programové oblasti 17 

Socioekonomické a bilaterální efekty 

Socioekonomické 
efekty 

330 kulturních 
akcí, 270 000 

účastníků  

255 odborných a 
vzdělávacích akcí, 
6 700 účastníků 

940 pracovníků v 
oblasti kultury 

Bilaterální 
partnerství 

28 ze 30 projektů 
v bilaterální 

spolupráci (93 %) 

21 dodatečných 
bilaterálních 

iniciativ 

50 partnerských 
institucí 

z donorských 
zemí 



Zkušenosti z realizace 

• Administrace 



Zkušenosti z realizace 

• Indikátory 

• Návrh optimálních indikátorů 

• Výstupy = „co“  

• Výsledky = „proč“  



Zkušenosti z realizace PO 17 

 

• zálohové platby 

• změny na projektech 

• partnerská smlouva  

• rozpočet projektu  

• indikátory 

 



 
 
 

 
Děkujeme za pozornost 

 
 


