Pozor na nové dotační tituly!
Od srpna do října ministerstvo vypisuje další vlnu dotačních programů na podporu kultury v obcích,
městech a krajích. Spolky, obce i města si budou moci zažádat například v programu:

-

-

-

-

-

-

-

Podpory regionálních tradic (do 30. září) na projekty spojené s významnými výročími měst a
obcí, kulturně-historickými událostmi, význačnými osobnostmi českého původu působících v
oblasti kultury;
Kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů (do 24. září) na projekty spojené
s jejich vlastní uměleckou tvorbou, činností v amatérských souborech, jejich zájmovými a
vzdělávacími aktivitami v kulturních oborech nebo také umělecká tvorba ne/profesionálních
umělců pro tyto osoby.
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora kontaktů v oblasti
neprofesionálních uměleckých aktivit (do 30. září) na projekty spojené s různými druhy
tanečního umění (např. folklor) estetickými aktivitami dětí a mládeže, , neprofesionální
výtvarnou, zvukovou, filmovou, fotografickou tvorbou, slovesnými obory, divadelní tvořivostí
(vč. dílen,) apod.
Podpora rozvoje zájmových kulturních-mimouměleckých aktivit (do 24. září) na projekty
spojené se vzděláváním dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,
komponované kulturně-vzdělávací aktivity např. s tématikou etiky, nežádoucích sociálně patologických jevů apod.
Podpora tradiční lidové kultury (do 20. září) na projekty zaměřené např. na popularizaci a
prezentaci dokladů lidové kultury, výstavní činnosti a předvádění technologií lidových
řemesel.
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (do 18. října) na projekty
zaměřené umělecky (divadla, muzea, knihovny), kulturně, výchovně, edukačně, ale také na
multietnické kulturní akce, ediční činnost, dokumentaci národnostní kultury apod.
Podpora integrace příslušníků romské menšiny (do 15. října).

Další programy, tentokrát na podporu profesionálního umění (např. festivaly, koncerty, činnost
stálých profesionálních souborů, výstavní činnost…), budou zveřejněny na stránkách ministerstva
nejpozději do 1. října 2021. Více informací k jednotlivým titulům naleznete na Žádosti o dotace mkcr.cz.

Stále pokračuje program COVID Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých dotačních výzev.
Program je určen pro všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou např. divadla,
hudební kluby, výstavní síně, muzea, spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i
taneční programy. Na dotaci si mohou sáhnout také technické firmy podnikající v kultuře. Žádosti je
možné podávat do 22. září 2021. Subjekty, které dostaly podporu v jedné z předchozích výzev,
mohou opět využít paušálu.

Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian
Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena všem, kteří chtějí
od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál
kulturního dědictví. Stále se hledají, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou
mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Žádosti je možné podávat do 1.
11. 2021. Více na Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k
předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo financí ČR Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).

V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.
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