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Odbor projektového řízení a informačních technologií
Ministerstvo kultury ČR

Fondy EHP/Norsko - (FM 3)

• 03.05.2016 byla podepsána Dohoda o FM EHP a Norska na
období 2014-2021 mezi donorskými státy (Norsko, Island,
Lichtenštejnsko) a Evropskou unií
• celkový finanční příspěvek (FM 3) – 2,8 mld. € pro 15 zemí
• Memoranda o porozumění – 2 mezinárodní smlouvy mezi ČR a
donorskými státy schvalované vládou ČR budou podepsány do
začátku září 2017
• Čistá alokace pro ČR

- cca 4,5 miliardy CZK (12 programů)

• alokace pro Program „Kultura“ - cca 730 milionů CZK
• Vytváření a schvalování Programu – září 2018
• Otevřené výzvy – konec roku 2018

Fondy EHP (FM 3)

Program „Kultura“
• Zprostředkovatel programu – Ministerstvo financí ČR
• Partner programu – Ministerstvo kultury ČR
• Partneři programu z donorských států
- Arts Council Norway
- Riksantikvaren
- RANNIS

Fondy EHP (FM 3)
Programová oblast – Podnikání v oblasti kultury, kulturní dědictví a
spolupráce v oblasti kultury
•

Program bude zahrnovat správu kulturního dědictví související s revitalizací dědictví a přispívající k
sociálnímu a hospodářskému rozvoji.
(PAMÁTKY)

•

Program bude obsahovat podporu pro kulturní a kreativní aktivity v oblasti kulturního podnikání
podporující sociální inkluzi a místní rozvoj.
(SOUČASNÉ UMĚNÍ)

•

Program bude obsahovat podporu kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského dědictví).

•

Program bude přispívat k většímu povědomí o kultuře sociálních, etnických a kulturních menšin. Bude
cílit na zlepšení přístupu menšinových skupin (např. Romů) ke kultuře a k řešení potřeb těchto menšin.

•

Konkrétní opatření přímo zaměřená na romskou integraci budou dále rozpracována během přípravy
návrhu programu.

•

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů programu bude uvolněno na infrastrukturu (investice).

•

Nejméně 12 % celkových způsobilých výdajů bude vyčleněno na kulturní spolupráci a výměnu mezi
donorskými státy a Českou republikou.

•

Ministerstvo kultury České republiky bude působit jako partner programu a bude aktivně zapojeno a
efektivně přispívat k vývoji a implementaci programu.

•

200 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému
výboru pro bilaterální fondy alokovat do programu další finanční prostředky.

Důležité informace (kontakty)

WEB
www.eeagrants.cz
www.norskefondy.cz
Oddělení fondů EHP/Norska
• Ing. Vladimír Študent – vedoucí odd. fondů EHP
e-mail: vladimir.student@mkcr.cz
• Ing. Radek Bouška – oddělení fondů EHP
e-mail: radek.bouska@mkcr.cz
• Ing. Jan Hrdlička
– oddělení fondů EHP
e-mail: jan.hrdlicka@mkcr.cz
• Alena Kubištová
– oddělení fondů EHP
e-mail: alena.kubistova@mkcr.cz

