Okruhy podpory
Program Kreativní Evropa – Kultura
mezinárodní projekty spolupráce,
literární překlady,
evropské sítě,
evropské platformy.
Program Kreativní Evropa – MEDIA
podpora producentů,
distribuce evropských filmů v kinech,
vzdělávání,
festivaly a propagace,
nové technologie,
práce s publikem,
kina,
koprodukční fondy – podpora
koprodukčních fondů.

Z prostředků programu jsou
podporovány i další iniciativy:
Evropské hlavní město kultury,
označení Evropské dědictví,
Cena EU za péči o kulturní dědictví/Cena
Europa Nostra,
Cena EU za architekturu/Cena Miese
van der Rohe,
Cena EBBA (European Border
Breakers Awards),
Cena EU za literaturu,
Prix MEDIA.

Kanceláře Kreativní Evropa

Kontakty

Žadatelům o podporu z programu je k dispozici
síť informačních a servisních kanceláří Creative
Europe Desk (Kanceláře Kreativní Evropa) se
zastoupeními v každé členské zemi.

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz
www.programculture.cz

V České republice se Kancelář Kreativní Evropa
skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA,
se sídlem v Národním filmovém archivu,
a z kanceláře pro dílčí program Kultura, se sídlem
v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž
součástí je i Sekce pro kulturní dědictví, se sídlem
v Národním památkovém ústavu.
Hlavním posláním kanceláře je informovat
a poskytovat konzultace českým, především
kulturním organizacím o programu Kreativní
Evropa, a podněcovat tak jejich zájem
o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných
mezinárodních kulturních projektů.

Sekce pro kulturní dědictví
Národní památkový ústav
ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1
T 257 010 140
E kreativnievropa@npu.cz
Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
Národní 28, 110 00 Praha 1
T 224 105 209, 224 105 210
E media@kreativnievropa.cz
www.mediadeskcz.eu
Generální ředitelství Evropské komise
pro vzdělávání a kulturu (DG EAC)
http://ec.europa.eu/culture
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu
a audiovizi (EACEA)
http://EACEA.ec.europa.eu
Doporučujeme konzultovat záměry projektů
ve všech fázích přípravy.

www.kreativnievropa.cz

KREATIVNÍ EVROPA
2014–2020

„

Program Evropské unie
Kreativní Evropa pro
období let 2014–2020
je určen pro organizace
z kulturních a kreativních
odvětví. Tento program
navazuje na programy
Kultura, MEDIA
a MEDIA Mundus.

„

Program Evropské unie Kreativní Evropa pro období let 2014–2020
je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento
program navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus.
Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře,
filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat
zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet
programu činí 1,46 miliardy eur.
Program se skládá z dílčích programů Kultura a MEDIA
a mezioborové složky.
Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace,
jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory.
O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných
výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní Evropa není otevřen
pro žádosti jednotlivců.

Dílčí program Kultura
Okruhy podpory
Projekty evropské spolupráce
Hlavním cílem je podpora působení evropských
kulturních a kreativních odvětví nadnárodně
a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu
kulturních a kreativních děl a podpora
nadnárodní mobility kulturních a kreativních
aktérů, zejména umělců. Projekt realizují
organizace z minimálně tří zemí zapojených do
programu Kreativní Evropa – Kultura. Aktivity
projektu musí probíhat ve všech zapojených
organizacích, přičemž je třeba dbát na evropský
rozměr, dopad a propagaci projektu.
Literární překlady
Hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové
rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících
se programu Kreativní Evropa – Kultura,
propagace nadnárodního oběhu kvalitních
literárních děl, zlepšení přístupu k těmto
literárním dílům v EU i za jejími hranicemi
a oslovení nových okruhů čtenářů. Granty jsou
udělovány nakladatelstvím a vydavatelstvím na
částečné financování překladů evropské beletrie
a jejich propagaci.

Evropské sítě
Toto opatření poskytuje granty evropským sítím,
které jsou činné v kulturních a kreativních
odvětvích. Jde o strukturované skupiny organizací
reprezentující kulturní a kreativní odvětví, jejichž
cílem je posílit kapacitu tohoto odvětví, fungovat
nadnárodně a mezioborově a přizpůsobit se
změnám. Cílem je podpora propagace kulturní
a jazykové rozmanitosti a posílení
konkurenceschopnosti a inovací.
Evropské platformy
Toto opatření nabízí podporu kulturním
a kreativním organizacím, jejichž cílem je
podpora rozvoje nových talentů a podněcování
nadnárodní mobility kulturních a kreativních
aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost
tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské
programy prostřednictvím komunikačních aktivit
a strategie budování značky, včetně případného
vytvoření značky evropské kvality.

Kulturní a kreativní odvětví (KKO)
Jedná se o všechna odvětví, jejichž činnosti jsou
založeny na kulturních hodnotách nebo na
uměleckých a jiných kreativních projevech, bez
ohledu na to, zda jsou tyto činnosti zaměřeny
tržně, a bez ohledu na druh struktury, která je
provádí, a na způsob, jakým je tato struktura
financována. Tyto činnosti zahrnují vývoj, tvorbu,
produkci, šíření a ochranu produktů a služeb,
které představují kulturní, umělecké či jiné
kreativní projekty, jakož i související funkce, jako je
vzdělávání nebo řízení. Ke kulturním a kreativním
odvětvím patří mimo jiné architektura, archivy,
knihovny a muzea, umělecká řemesla,
audiovizuální odvětví (např. kinematografie,
televize, videohry a multimédia), hmotné
a nehmotné kulturní dědictví, design, festivaly,
hudba, literatura, scénická umění, vydavatelská
a nakladatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění.

Země zapojené do programu
Kreativní Evropa – Kultura
členské země EU,
přistupující země, kandidátské země
a potenciální kandidátské země, které využívají
předvstupní strategie a mají dohodu
o přístupu do programu,
země Evropského hospodářského prostoru
(EHP),
Švýcarsko na základě dvoustranné dohody,
země zapojené do Evropské politiky
sousedství mající podepsanou dohodu
o přístupu do programu.
Aktuální seznam zemí, jež mohou žádat v rámci
programu Kreativní Evropa – Kultura, najdete na
http://ec.europa.eu/culture/opportunities/
documents/eligible-countries_en.pdf.

Výzvy, uzávěrky a podmínky
Okruhy podpory
Projekty evropské spolupráce Kategorie 1
Projekty menšího rozsahu
Projekty evropské spolupráce Kategorie 2
Projekty většího rozsahu
Literární překlady Kategorie 1
Literární překlady Kategorie 2
Evropské sítě
Evropské platformy
Evropské platformy
Vysvětlivka: např. rok n = 2015, rok n − 1 = 2014.

Vyhlášení
výzvy
červenec rok n − 1

Uzávěrka
první středa říjen rok n − 1

Zveřejnění
výsledků
březen rok n

Maximální
výše grantu
200 000 €

Grant EU
maximálně
60 %

Maximální
délka projektu
4 roky

červenec rok n − 1

první středa říjen rok n − 1

březen rok n

2 000 000 €

50 %

4 roky

prosinec rok n − 1
prosinec 2016
červenec 2016

první středa únor rok n
první středa únor 2017
první středa říjen 2016

červenec rok n
červenec 2017
březen 2017

100 000 €
100 000 € ročně
250 000 € ročně

50 %
50 %
80 %

2 roky
4 roky
4 roky

prosinec 2014
červenec 2016

čtvrtá středa únor 2015
první středa říjen 2016

červenec 2015
březen 2017

500 000 € ročně
500 000 € ročně

80 %
80 %

2 roky
4 roky

Základní
podmínka
účast minimálně
3 organizací ze 3 zemí
účast minimálně
6 organizací ze 6 zemí
překlad 3–10 knih
překlad 5–10 knih
minimálně
15 členů z 10 evr. zemí
minimálně 10+1 organizací
minimálně 10+1 organizací

Zahájení
projektu
květen–prosinec
roku n
červen–prosinec
roku n
září–prosinec 2014
září–prosinec 2017
květen–prosinec 2017
srpen–prosinec 2015
květen–prosinec 2017

