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Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava získal nejvyšší evropské památkové ocenění Europa Nostra a umístil se na 

třetím místě v hlasování evropské veřejnosti. V loňském roce byl projekt oceněn Národním památkovým ústavem a 

českou veřejností (FM 2) 

 



Výsledky Fondů EHP/Norska 2009-2014 (2017) v ČR  

Program CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ 



• 1. Revitalizace movitého a 

nemovitého kulturního dědictví (2019) 

• 2. Inovativní využití kulturního dědictví 

(2020) 

• 3. Současné umění I. (2019) 

• 4. Současné umění II. (2020) 

• 5. Umělecká kritika (2019) 

• 6. Budování kapacit odborných 

organizací, sití a platforem (2020) 

 

• PDP Pomník obětem romského 

holokaustu v Letech u Písku 

Výzvy programu „Kultura“ 

Program „Kultura“ - Fondy EHP/Norska 2014-2021 (FM 3) 

- pouze kulturní památky, sbírky v CES, knihovní fondy 

evidované MK 

- pouze právnické osoby 

- stavební povolení 

- spolufinancování 10% a 40% 

- průřezové zaměření – menšiny a bilaterální spolupráce 

- ukončení projektů do 30.4.2024 

Kulturní dědictví 

Současné umění 

- scénické umění, vizuální umění, literatura (omezeně) 

- právnické i fyzické osoby 

- spolufinancování 10% 

- průřezové zaměření – menšiny a bilaterální spolupráce 

- ukončení projektů do 30.4.2024 

 



• Studijní cesta do Norska – technické 

kulturní památky (XI.2018) 

• Prezentace českého kulturního sektoru 

(současné umění) potenciálním 

partnerům z donorských států v Oslo 

(II.2019) 

• 6x výzva na individuální studijní cesty za 

účelem dojednání partnerství s partnery 

z donorských států (2019-2020) 

• ? Bilaterální seminář pro vyhledání 

partnerů z donorských států v oblasti 

kulturního dědictví (? 2.Q. 2019) 

První výzvy - 1.Q. 2019 

Bilaterální fond pro program „Kultura“- Fondy EHP/Norska 2014-2021 (FM 3) 

- cesty do donorských států za potenciálními partnery 

- cesty partnerů z donorských států do ČR 

 



• workshopy, jednání, návštěvy a 

konference, semináře na témata 

společného zájmu; 

• studijní cesty a návštěvy donorských 

států nebo České republiky; 

• budování kapacit a krátkodobé 

vzdělávání; 

• sběr dat, zprávy, studie a publikace; 

• kampaně, výstavy a propagační 

materiály; 

• technická spolupráce a výměna 

odborníků; 

• vysílání pracovníků a stáže 

První výzva - 31.8.2018 – 30.8.2019 

Fond pro bilaterální vztahy - Fondy EHP/Norska 2014-2021 (FM 3) 

- iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a 

zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou 

republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce 

grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a 

organizaci společné aktivity/cesty do donorských států za 

potenciálními partnery 

 

 



Partneři programu „Kultura“ z ČR 

Zprostředkovatel Fondů EHP/Norska 2014-2021 (FM 3) 

Partneři programu „Kultura“ z donorských států 

Aktuální informace:      www.eeagrants.cz 



Děkuji za pozornost! 
www.eeagrants.cz 

 


