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Prostřednictvím fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a 
sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými 
státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. 

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského 
hospodářského prostoru. 

Zprostředkovatelem Programu Kultura financovaného z Fondu EHP 2014-2021 (dále jen Program) je v České 
republice Ministerstvo financí ČR a partnery Programu Ministerstvo kultury ČR (dále jen MK) a Institut umění – 
Divadelní ústav (IDU).  

Ministerstvo kultury hledá odborníky z oblasti současného umění a z oblasti využití movitého a nemovitého 
kulturního dědictví, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet 
se na hodnocení žádostí (projektů),  které se ucházejí o grant v rámci níže uvedených výzev1. 

— Výzva – Současné umění II. (CA2)  s termínem ukončení 31.8.2021   

— Výzva – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (CH2) s termínem ukončení 1.11.2021  

Ministerstvo kultury žádá, aby se potenciální hodnotitelé zaregistrovali do databáze hodnotitelů, a to prostřednictvím 
tohoto formuláře přístupného na webových stránkách programu www.eeagrants.cz/kultura.  

Výběr hodnotitelů proběhne na základě žádostí, které postoupí do hodnocení kvality, a to: 

— pro oblast současného umění v říjnu 2021, 

— pro oblast inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví v listopadu 2021  

Registrace do databáze hodnotitelů automaticky neznamená hodnocení žádostí.  

S vybranými hodnotiteli bude uzavřena písemná dohoda o provedení hodnocení kvality žádostí  (DPP/objednávka) a 
zároveň bude hodnotitel požádán o zaslání strukturovaného životopisu a podepsaného Prohlášení o nestrannosti a 
mlčenlivosti.  

Nutnou podmínkou pro uzavření smluvního vztahu je absolvování školení, zaměřeného na hodnotící proces a 
hodnotící kritéria v daných výzvách. O termínu školení budou vybraní hodnotitelé informováni emailem v 
dostatečném předstihu pracovníky Ministerstva kultury.  

Hodnocení kvality žádostí provádí hodnotitelé v informačním systému CEDR. Každý hodnotitel je proto povinen 
zajistit si kvalifikovaný elektronický podpis.2  

Předpokládaný termín zahájení vlastního hodnocení žádostí o grant z fondů EHP Programu Kultura je: 

— pro oblast současného umění listopad/prosinec 2021 

— pro oblast inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví prosinec 2021   

Hodnotitelům bude náležet odměna za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. 
nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) a to:  

— ve výši 4.500,- Kč v případě hodnocení žádostí o grant v oblasti Inovativní využití movitého a nemovitého 

kulturního dědictví (žádosti o grant jsou v českém jazyce, hodnocení bude vypracované v českém jazyce, 

závěrečné shrnutí bude vypracované i v anglickém jazyce), 

— ve výši 5.500,- Kč v případě hodnocení žádostí o grant v oblasti současného umění (žádosti o grant jsou v 

českém nebo anglickém jazyce v závislosti na zapojení zahraničních partnerů do projektu, hodnocení bude 

vypracované v českém jazyce, závěrečné shrnutí bude vypracované i v anglickém jazyce). 

Konkrétní podmínky budou upraveny v uzavřeném smluvním vztahu. 

V rámci přihlášky prosím vyberte příslušnou oblast svého zaměření.  
 
Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzvy Současné umění jsou: 

— Scénická umění - divadlo 

— Scénická umění - tanec a pohybové umění 

— Scénická umění - současný cirkus 

— Scénická umění - hudba klasická 

— Scénická umění - hudba současná  

— Vizuální umění - malířství, kresba, grafika, sochařství 

— Vizuální umění - nová média a intermediální (digitální) tvorba 

 

1 Externí hodnotitel se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí ve výzvě, pro kterou zajišťuje hodnocení kvality žádostí. 
2 V případě, že hodnotiteli vypršela platnost certifikátu, bude mu zajištění certifikátu uhrazeno ze strany Ministerstva kultury (partnera programu). 
S ohledem na skutečnost, že v tomto programovém období nebudou vyhlášeny již další výzvy, bude proplácena pouze roční platnost certifikátu. 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/soucasne-umeni-2-vyzva-k-predkladani-za-3278
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337
https://docs.google.com/forms/d/1boZOdKlLywkdWqn03QTuif6KghOAsFkYyXuoajQ9Lzs/viewform?edit_requested=true#responses
http://www.eeagrants.cz/kultura
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— Vizuální umění - fotografie 

— Design, užitá umění a umělecká řemesla 

— Literatura  

— Architektura 

Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví 
jsou: 

— Movité kulturní památky a sbírky (výtvarné umění, historické, uměleckoprůmyslové a etnografické předměty, 

umělecká řemesla), 

— Movité kulturní památky a sbírky (technika a průmyslová výroba), 

— Movité kulturní památky a sbírky (přírodní vědy, archeologie, antropologie), 

— Movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (knihy, písemnosti a tisky, fotografie),  

— Nemovité kulturní památky. 

 

Primárním cílem hodnocení kvality projektů ve výzvě Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního 

dědictví je posouzení inovativnosti a vhodnosti jeho využití vzhledem ke kulturním, sociálním a jiným potřebám v 

daném místě a posouzení kvality obsahu každé navržené aktivity projektu. Navržené aktivity mohou být různého 

zaměření (kulturní, vzdělávací, zájmové atd. – viz text Výzvy). Proto je nutné, aby se hodnotitelé v této široké 

problematice dobře orientovali. 

Externí hodnotitel může ve své přihlášce zaškrtnout více oborů současně. 

Termín uzávěrky výzvy pro podání přihlášek v oblasti hodnocení:  

—  Současné umění je stanoven na 17.10.2021, 

—  Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví je stanoven na 15.11.2021 

Další informace o výzvách jsou zveřejněny na stránkách: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/oblasti-podpory 

V případě dotazů kontaktujte pracovníky Ministerstva kultury na  e-mailu: fondyehp@mkcr.cz  

 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/oblasti-podpory
mailto:fondyehp@mkcr.cz

