PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
vyhlášení 2. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování
individuálních projektů z EHP fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ06
„Kulturní dědictví a současné umění“ – Programové oblasti č. 17 (PO17)
„Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví
a
vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o účast na setkání s partnery
z donorských států v Norsku
2. výzva PO17
Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. norských fondů) přispívá
Norsko společně s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních
rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posílení bilaterální spolupráce a
kontaktů s patnácti státy střední a jižní Evropy. Spolupráce mezi donorskými státy a
Českou republikou podporuje stabilní, mírovou a prosperující Evropu založenou na řádné
správě, demokratických institucích, právním řádu, dodržování lidských práv a
udržitelném rozvoji.
V zájmu dobré informovanosti zájemců o grant zveřejňujeme, se
Zprostředkovatele programu (Ministerstvo financí), níže uvedené informace.

souhlasem

Oficiální vyhlášení 2. otevřené výzvy PO17 se předpokládá ve dnech 20.24.10.2014 a potrvá 2 měsíce od data jejího vyhlášení. V této souvislosti
upozorňujeme na možné dílčí úpravy níže uvedených částí textu výzvy v souvislosti
s případnými připomínkami KFM (Kancelář finančních mechanismů v Bruselu).
2. otevřená výzva PO17 bude určena pro:
Právnické osoby - za oprávněného žadatele je považován jakýkoliv subjekt, veřejný
nebo soukromý, komerční nebo nekomerční či nevládní organizace, zřízený jako
právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace působící v České
republice.
Fyzické osoby – za oprávněného žadatele je považována fyzická osoba, která je
zákonným rezidentem České republiky.
Výzva bude určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a
statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění.
Oprávnění žadatelé:
- Národní úroveň – příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i
vědecké).
- Kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované
samosprávou.
- Nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti
včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné
výsledky svého uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem
podporující kvalitní uměleckou tvorbu.
Oprávněnými žadateli budou všechny fyzické a právnické osoby, které mají právní
subjektivitu v oblasti relevantních uměleckých aktivit delší než 3 roky.
Partner/partneři z donorských států budou právnické a fyzické osoby, které splní
stejná kritéria způsobilosti jako čeští žadatelé. Partner/partneři z donorských států
nebudou oprávněnými žadateli. Partnerem/partnery z donorských států mohou být:
- Příspěvkové organizace financované MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké).
- Kulturní a umělecké organizace financované samosprávou.

- Nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti
včetně fyzických osob, které dlouhodobě vykazují mimořádné výsledky svého
uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní
uměleckou tvorbu.
Čtyři z očekávaných sedmi níže uvedených aktivit bude povinně realizováno v koprodukci
se zahraničním partnerem/partnery z donorských států.
Předmětem žádostí budou níže uvedené aktivity vykonávané v České republice
a/nebo donorských státech a v oblastech:
1. Profesionální divadlo (divadlo činoherní, pohybové a nonverbální, včetně
profesionálního tance a „alternativního“ divadla).
1.1
Festival, přehlídka (podpora pořadatele festivalu nebo přehlídky
nadregionálního, celostátního významu, zejména při participaci, nebo spolupráci
partnera/partnerů z donorských států, nebo přehlídka, festival mezinárodního
významu) – povinně koprodukční projekt¹.
1.2
Nový interdisciplinární (nebo alternativní) projekt (podpora jeho
nastudování a ročního provozování). Projekt bude odpovídat cílům Programové
oblasti č. 17 - povinně koprodukční projekt¹.
1.3
Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu
divadelní události v oblasti činohry a tance) a její provozování (uvádění)) –
nepovinně koprodukční projekt¹.
2. Profesionální současné výtvarné umění
2.1
Výstavní projekt (podpora realizace a prezentace výstavního (vizuálního)
projektu, který naplní cíle Programové oblasti č. 17) – nepovinně koprodukční
projekt¹.
3. Profesionální hudební umění (klasická, soudobá a alternativní hudba)
3.1
Hudební festival (podpora pořadatele hudebního festivalu nadregionálního,
celostátního významu, zejména pak s účastí nebo při spolupráci partnera/partnerů
z donorských států, nebo festival mezinárodního významu) – povinně
koprodukční projekt¹.
Koncertní akce (podpora pořádání a uvádění, příp. nastudování jednotlivé
3.2
nebo vícečetné koncertní akce podporující cíle Programové č. 17) – nepovinně
koprodukční projekt¹.
4. Filmové umění
4.1
Filmový festival, přehlídka (podpora pořadatele akce směřující k naplnění
cílů Programové oblasti č. 17 a prohlubující mezinárodní partnerskou spolupráci) –
povinně koprodukční projekt¹.
Doporučené doplňkové aktivity:
Bude žádoucí, aby součástí realizace výše uvedených oprávněných aktivit byly doplňkové
aktivity realizované v bilaterální zahraniční spolupráci: tvůrčí dílna, odborný kurz,
konference nebo seminář.
Výše grantu, zahájení/ukončení projektu, spolufinancování:
Minimální výše grantu na projekt bude 265 000 Kč (10 000 EUR)
a maximální 4 240 000 Kč (160 000 EUR).
Konečné datum oprávněnosti výdajů bude 30. duben 2016
(očekávaný termín zahájení realizace - duben 2015).Výše grantu na každý projekt
bude stanovena jako minimální částka nezbytná pro realizaci navrhovaného projektu,
a to maximálně do 90 % celkových výdajů.
Všechny podmínky pro podávání žádostí o grant budou součástí oficiálního vyhlášení 2.
otevřené výzvy PO17 a další informace bude možné získat při listopadovém školení
budoucích
žadatelů.
Termín
školení
bude
včas
zveřejněn
na
stánkách
www.norskefondy.cz.

Předkládání žádostí o účast na setkání s partnery z donorských států
V souběhu s oficiálním vyhlášením výše uvedené 2. otevřené výzvy PO17 bude vyhlášena
Výzva pro předkládání žádostí o účast na setkání s partnery z donorských států
z bilaterálního fondu na programové úrovni – opatření „A“. Tato výzva bude
určena pro oprávněné žadatele z 2. otevřené výzvy PO17, kteří předpokládají
svůj projekt realizovat ve spolupráci s relevantním partnerem z donorských
států (Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Jedinou iniciativou podpořenou z této 1.
výzvy bude aktivní účast na setkání s partnery z donorských států a příprava žádosti na
projekt v partnerství. Vzhledem k omezené kapacitě semináře budou účastníci vybíráni
na základě zveřejněných výběrových kritérií, jako například hlavní myšlenky a cíle
záměru předkládaného v rámci žádosti o grant v 2. otevřené výzvě, očekávaný výsledek
a úroveň bilaterální spolupráce. Předpokládá se, že 2 denní setkání s partnery proběhne
v Oslu v listopadu tohoto roku. Vybraným účastníkům setkání (příjemcům podpory
z bilaterálního fondu) budou hrazeny cestovní náklady a náklady na ubytování včetně
zajištění stravného. Text výzvy (která bude trvat pravděpodobně pouze 1 týden), manuál
pro žadatele podpory, formulář žádosti o podporu (účast na setkání s partnery) budou
zveřejněny na stránkách www.norskefondy.cz a www.eeagrants.cz.

