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Možnosti spolupráce, zapojení a sdílení zkušeností mezi
odborníky, umělci a kulturními subjekty z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska využilo více než 80 % projektů.
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Přiležitosti v oblasti
kulturního dědictví, podnikání
a spolupráce v kultuře
V období 2014 - 2021 podpoří program Kultura revitalizaci
českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity více
než 840 miliony Kč. Ve výzvách otevřených v letech
2019 - 2021 získá grant více než stovka projektů, které
budou realizovány až do dubna 2024.
Program vyhledává takové kulturní projekty, které
se zaměřují na regionální rozvoj a sociální inkluzi, posilují
kulturní organizace a rozvíjí umělecké a technické
dovednosti jednotlivců.

Oblasti podpory
Současné umění

Profesionální kulturní a umělecká kritika
Kvalitní umělecká a kulturní kritika současného umění
přispívá ke společenskému dialogu a zvyšuje povědomí
o jejím významu. Prioritu získaly ucelené projekty celkem
za 10 milionů Kč, které jsou založené na široké spolupráci,
posilují infrastrukturu a napomáhají profesnímu růstu kritiků
a manažerů.

Budování a posilování kapacit oborových
uměleckých asociací, sítí a platforem
Podporujeme stávající i nově vznikající oborové zastřešující
asociace, sítě a platformy včetně jejich členů tak, aby byly
schopny efektivně zastupovat a prosazovat společné potřeby
a zájmy zejména ve vztahu k veřejné správě i samosprávě,
soukromého sektoru či veřejnosti. Dodatečná výzva
zohlednila změny v modelech fungování v souvislosti
s pandemií Covid-19. Celkem bude rozděleno téměř
35 milionů Kč.

Podpora kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentace
ve výši cca 190 milionů Kč.

Revitalizace movitého a nemovitého
kulturního dědictví
Snažíme se o zachování kulturních památek - jejich obnovy
a smysluplného využití. Projekty za téměř 490 milionů Kč
propojují ochranu, obnovu a prezentaci kulturního dědictví
s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi a vytváří
funkční síť vlastníků, správců, místní a regionální správy,
soukromého sektoru a rozvíjí místní komunitu.

Inovativní využití kulturního dědictví
Více než 80 milionů Kč směřuje na projekty, které reagují
na kulturní, sociální či ekologické výzvy a potřeby v daném
místě kulturního dědictví a plně využívají jeho potenciál.
Zpřístupňují jej nekonvenční a atraktivní formou, aktivizují
místní komunitu a rozvíjí své plány v oblasti kulturního
podnikání.

Lety u Písku. Památník holokaustu Romů
a Sintů v Čechách
Předem definovaný projekt přinese revitalizaci památníku
a vybudování nového návštěvnického centra včetně zázemí
pro návštěvníky (39,75 mil. Kč).

scénické a vizuální umění, literatura
interdisciplinární projekty včetně audiovizuálních prvků
kulturní podnikání a posilování kapacit
práce s publikem
kulturní projevy sociálních,
etnických a kulturních
menšin
inkluzivní aktivity
a zpřístupnění kultury

In – Vznik a uvedení
skladby pro šestinotónové
harmonium a edukačního
programu pro oblast
mikrotonální hudby

Posílení oboru filmová/audiovizuální
výchova v České republice

Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru,
obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního
muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy

