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Rozsah bilaterální spolupráce v programu CZ06
Program CZ06

Projekty

Bilaterální
fond
(BFA,BFB)

DPP

DOA

• Cíl: posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy
• Projektová úroveň: projektová partnerství, iniciativy Bilaterálního fondu
• Programová úroveň: spolupráce s Arts Council Norway (DPP), doplňkové
aktivity (DOA)

Programová úroveň bilaterální spolupráce
• Partner programu (DPP): Arts Council Norway (ACN)
• Výbor pro spolupráci: ACN, MK ČR, MF ČR
• Doplňkové aktivity (DOA): zprostředkovatelé programů
a další instituce
• Alokace: 1,5 mil. Kč, tj. 57 000 EUR
• Setkání zprostředkovatelů PO 17 v Praze 7. - 9. 10. 2015 (36 zástupců z 8 zemí)
• Setkání zprostředkovatelů PO 16 v Českém Krumlově 22. - 25. 11. 2016 (36
zástupců z 9 zemí)

Fond pro bilaterální spolupráci
• Alokace: 19 mil. Kč, tj. 722 000 EUR
• Navyšování v průběhu realizace: původní alokace 8,5 mil. Kč, tj. 322 000 EUR
Opatření „A“
• Pro hledání projektových partnerů v období přípravy návrhu projektu
• Ukončeno
• Alokace: 900 000 Kč, tj. 34 000 EUR
• Kontaktní seminář 6.2.2014 v Praze (135 potenciálních žadatelů o grant z ČR, 42
účastníků z donorských států)
• Otevřená výzva: 8 žádostí, 7 uskutečněných cest, 1 schválený projekt
v rámci 2. výzvy PO 17

Fond pro bilaterální spolupráci
Opatření „B“
• Návaznost na aktivity schváleného projektu
• Pro navazování a prohlubování spolupráce, výměnu a sdílení znalostí, zkušeností,
dovedností a osvědčených postupů
• Výzva otevřena do 31.7.2017
• Realizace iniciativ do 15.9.2017
• Výzva a Pokyny pro žadatele uveřejněny na www.eeagrants.cz
• Alokace: 18,2 mil. Kč Kč, tj. 688 000 EUR (původně 7,4 mil. Kč, tj. 281 000 EUR)
• Aktuální zůstatek: 2,8 mil. Kč, tj. 107 000 EUR
• Maximální výše grantu: 530 000 Kč
• Proplácení ex-post v 100 % výši skutečně vynaložených výdajů v Kč
• Od 12.1.2015 schváleno 43 iniciativ ve výši 15,4 mil. Kč, tj. 581 000 EUR
(PO16: 22 iniciativ, PO 17: 21 iniciativ)
• Průměrná výše požadovaného grantu 380 000 Kč, tj. 14 300 EUR
• 31 iniciativ již ukončeno

Fond pro bilaterální spolupráci
Podporované a podpořené iniciativy opatření „B“
• semináře a workshopy (př. seminář o zpřístupňování
audiovizuálního dědictví)
• kulturní akce (př. světový romský festival Khamoro)
• odborné konference (př. mezinárodní konference při
slavnostním otevření Studijního Centra na Státním hradu a
zámku Český Krumlov)
• studijní stáže (př. spolupráce českých a norských studentů
na záchraně neogotické hrobky na Novém židovském
hřbitově v Praze 3)
• studijní/výměnné/pracovní/výzkumné pobyty (př. výzkum
provenienčních znaků)

Fond pro bilaterální spolupráci
Podporované a podpořené iniciativy opatření „B“
• pracovní návštěvy (př. setkání s norskými filmovými
profesionály)
• hostování umělců (př. hostování v Národním divadle Oslo inscenace Lesík)
• vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how,
přenosu nejlepší praxe, prezentace výsledků a osobností
kreativních průmyslů (př. sdílení know-how na poli
performing arts)
• studie, analýzy, dokumentace, získání informací a jejich
sdílení a výměna (př. vytvoření edukačního programu)
• prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních
partnerství (př. popularizace židovského kulturního dědictví
formou výstavy a dalších akcí)

Děkuji za pozornost

