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Podpora kultury v ČR od roku 2004 
Supporting culture in the Czech Republic since 2004 

 

 

Od roku 2004 bylo dosud v oblasti kultury financováno: 

 

• 86 projektů záchrany kulturního dědictví za 1,5 miliardy CZK 

• 30 projektů současného umění za 73 milionů CZK 

 

Supported in the area of culture since 2004: 

• 86 projects rescuing cultural heritage for almost 60 million EUR 

• 30 projects in contemporary art for almost 3 million EUR 

 

Husitské muzeum Tábor (FM 1)  

Hussite Museum in Tábor (FM1)       

 

                                                           



V roce 2017 In 2017 

 

 

 

získaly 4 projekty záchrany kulturního dědictví (FM2) vysoká česká ocenění NPÚ a  
4 projects rescuing cultural heritage (FM2) awarded by Czech National Heritage Institute and  

projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava z 11. století získal nejvyšší evropské památkové ocenění Europa Nostra a 

umístil se na třetím místě v hlasování evropské veřejnosti.  

 the rescue project of Saint Wenceslas Rotunda from 11 century received Europa Nostra Award and third place in the

 public choice award 



Vysoký zájem o granty Fondů EHP a Norska v ČR a bilaterální spolupráci 
High interest in the EEA and Norway grants and bilateral cooperation in the Czech Republic 

Program CZ06  

„Kulturní dědictví a 

současné umění“ 

(FM2) 

 

Programme CZ06 

„Cultural Heritage 

and Contemporary 

art (FM2) 

 

Supported projects 

in bilateral 

cooperation with 

donor states 

 

Supported projects 

without bilateral 

cooperation 

 

Not supported 

applications 



Program Kultura (Fondy EHP a Norska 2014-2021 – FM3) 

Nové příležitosti a výzvy 

Programme Culture (EEA and Norway Grants 2014-2021 – FM3) 

New opportunities and calls 

Žijeme. 
Pro živé umění. 

Oživujeme. 
Kulturní dědictví. 



 

Výzvy programu „Kultura“ 

• 1. Revitalizace movitého a nemovitého 

kulturního dědictví (2019) 

• 2. Inovativní využití kulturního dědictví 

(2020) 

• 3. Současné umění I. (2019) 

• 4. Současné umění II. (2021) 

• 5. Umělecká kritika (2019) 

• 6. Budování kapacit odborných organizací, 

sití a platforem (2019) 

 

• PDP Pomník obětem romského holokaustu 

v Letech u Písku 

 

Program „Kultura“     Programme Culture 

Open Calls 

1. Revitalization of movable and immovable 

cultural heritage (2019) 

2. Innovative use and value creation in cultural 

heritage (2020) 

3. Contemporary Art I. (2019) 

4. Contemporary Art II. (2021) 

5. Art Criticism (2019) 

6. Capacity building of artistic associations, 

platforms and networks (2019) 

 

• Pre-defined project „Memorial of Roma 

Holocaust in Lety, Písek 



Kulturní dědictví 
Cultural Heritage 

- pouze kulturní památky, sbírky v CES, knihovní fondy evidované MK 

- žadatelé - pouze právnické osoby z ČR 

- max. grant – 1. (1,5 mil. EUR); 2. (250 tis. EUR) 

- spolufinancování - 10% a 40% 

- stavební povolení 

- průřezové zaměření – menšiny a bilaterální spolupráce 

- ukončení projektů do 30.4.2024 

- only cultural monuments, collections in the Central Registry of 

Collections, library funds registered by the Ministry of Culture 

- applicants – only legal entities in the Czech Republic 

- max. grant – 1. (1,500,00. EUR); 2. (250,000 EUR) 

- co-financing - 10% and 40% 

- building permit 

- specific concerns – support of cultural heritage of minorities and cultural 

minorities and bilateral cooperation  

- end of projects by 30.4.2024 



Současné umění 
Contemporary Art 

- scénické umění, vizuální umění, literatura (omezeně) 

- žadatelé - právnické i fyzické osoby z ČR (pouze výzva 3., 4.) 

- max. grant – 3., 4. (200 tis. EUR); 5., 6., (50 tis. EUR) 

- spolufinancování - 10% 

- průřezové zaměření – menšiny a bilaterální spolupráce 

- ukončení projektů do 30.4.2024 

 

- performing arts, visual arts, literature (limited) 

- applicants – legal entities and natural persons from Czech 

Republic (only calls 3., 4.) 

- max. grant – 3., 4. (200,000. EUR); 5., 6. (50,000 EUR) 

- co-financing - 10% 

- specific concerns – social, ethnic and cultural minorities 

and bilateral cooperation  

- end of projects by 30.4.2024 

 



• Studijní cesta do Norska – technické 
památky (11/2018) 

• Prezentace českého kulturního sektoru 
(současné umění) potenciálním partnerům 
z donorských států v Oslo (2/2019) 

• 6x výzva na individuální studijní cesty za 
účelem dojednání partnerství s partnery z 
donorských států (2019-2020) 

• ? Bilaterální seminář pro vyhledání partnerů 
z donorských států v oblasti kulturního 
dědictví (? 2.Q 2019) 

• Formulář pro vyhledávání partnerů na 
www.eeagrants.cz  

 

Bilaterální spolupráce a partnerství v projektech  
Bilateral cooperation and partnership in projects 

Podpora navazování a prohlubování partnerství a  spolupráce z Programu „Kultura“ (FM3) 

Support of establishing and deepening of the partnership and cooperation from the Programme „Culture“ (FM3) 

• Industrial study trip in Norway (11/2018) 

• Information seminar in Norway for 
potential donor state partners – 
presentation of Czech cultural sector 
(contemporary art) 

• 6x calls for individual study visits with 
purpose of agreeing on partnership with 
entities from donor states (2019-2020) 

• ? Match-making seminar  in the area of 
cultural heritage  (? 2.Q 2019) 

• Partner search form on 
www.eeagrants.cz  

http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/


První výzvy - 1.Q. 2019 

First calls in 1Q 2019 

Bilaterální spolupráce a partnerství v projektech  
Bilateral cooperation and partnership in projects 

- cesty z ČR do donorských států za potenciálními partnery 

- cesty partnerů z donorských států do ČR 

- oprávnění žadatelé jsou pouze subjekty z ČR 

Výzvy na individuální studijní cesty 

Calls for individual study visits  

- travel from the Czech Republic to donor states to meet with 

potential partners 

- travel of potential partners from donor states to the Czech 

Republic to meet with Czech applicants  

- Eligible applicants are only Czech entities  



• iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, 

spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a 

porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy 

za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner 

(partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci 

společné aktivity/cesty do donorských států  

• www.eeagrants.cz  

První výzva - 31.8.2018 – 30.8.2019 

 

 

Fond pro bilaterální vztahy 

Fund for Bilateral Relations 

Další možnosti podpory bilaterální spolupráce z Fondů EHP a Norska 2014-2021 (FM3)  
Another possibilities supporting bilateral cooperation  from the EEA and Norway Grants 2014-2021 (FM3) 

First call - 31.8.2018 – 30.8.2019 

• Initiatives leading to the strengthening of bilateral 

relations, cooperation and mutual development and 

understanding between the Czech Republic and donor 

states. Assuming both the promoter and the partner 

(partners) are actively involved in planning, organization 

of the common activity/travel to donor states 

• www.eeagrants.cz  

https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592
https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592
https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592
https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592
https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592
http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/


• workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na 

témata společného zájmu; 

• studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České 

republiky; 

• budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; 

• sběr dat, zprávy, studie a publikace; 

• kampaně, výstavy a propagační materiály; 

• technická spolupráce a výměna odborníků; 

• vysílání pracovníků a stáže 

Oprávněné aktivity 

 

 
Fond pro bilaterální vztahy 

Fund for Bilateral Relations 

Další možnosti podpory bilaterální spolupráce z Fondů EHP a Norska 2014-2021 (FM3)  
Another possibilities supporting bilateral cooperation  from the EEA and Norway Grants 2014-2021 (FM3) 

Eligible activities 

• workshops, meetings, visits, conference, seminar on 

topics of shared interest; 

• Study visits  and visits to donor states or Czech 

Republic; 

• Capacity building and short-term educational activities; 

• Data collections, reports, studies and publications; 

• campaigns, exhibitions and promotional materials; 

• Technical cooperation and exchange of experts; 

• Internships  



Partneři programu „Kultura“ z ČR 

Programme partners from the Czech Republic 

Zprostředkovatel Fondů EHP/Norska 2014-2021 (FM 3) 

Programme Operator EEA and Norway Grants 2014-2021 (FM3) 

Partneři programu „Kultura“ z donorských států 

Donor state programme partners 

Aktuální informace:      www.eeagrants.cz 



Děkuji za pozornost! 

Takk! 
www.eeagrants.cz 

 


