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• Jediný program Evropské komise na podporu 
kulturních a kreativních odvětví

• Rozpočet 1,46 mld. eur

• Podpořeno 600 projektů v ČR

KREATIVNÍ 
EVROPA
2014-2020

KULTURA
31 %

Kulturní a 
kreativní odvětví 
vyjma audiovize

MEDIA
56 %

Film a audiovize

MEZI-
OBOROVÁ

13 %
Inovace, pilotní 
projekty, studie, 

síť CED



• 25 mil. Eur (640 mil. Kč)
• MEDIA 16 mil. eur
• Kultura 9 mil. eur
• 136 organizací  

Podpořeno
• 60 filmů – vývoj
• 81 překladů do evropských jazyků
• 6 filmových festivalů
• 72 projektů spolupráce

Spolupráce
• 600 organizací
• 40 zemí

Projekty
• SHAPE
• Nabarvené ptáče
• MFDF Jihlava
• Fabulamundi

Kreativní 
Evropa 
2014-2020
v ČR







KREATIVNÍ 
EVROPA
2021-2027



• Kreativní Evropa jako velmi úspěšný 
program, ve kterém žadatelé nejen dokážou 
vyčerpat všechny prostředky, ale předkládají 
o 30 % více kvalitních projektů než je 
kapacita rozpočtu

• Dosažení vyššího uznání společenské a 
ekonomické role kultury, včetně zásadní 
úlohy při obnově společnosti a ekonomiky 
po pandemii

• Navýšení rozpočtu o 65 %

• Jednotné podávání žádostí 
v systému eGrants

KREATIVNÍ 
EVROPA
2021-2027

NOVINKY

2,44
mld. eur



• Ekologická udržitelnost

• Podpora tématu rovnosti pohlaví

• Podpora přístupu a účasti osob se 
zdravotním postižením a sociálně 
marginalizovaných skupin v kulturních a 
kreativních odvětvích, a to jako tvůrců i 
publika

• Podpora akcí směřujících ke zviditelnění 
evropské kulturní rozmanitosti 
a dědictví

KREATIVNÍ 
EVROPA
2021-2027

PRIORITY



KREATIVNÍ 
EVROPA
KULTURA
2021-2027



Priority a hlavní zaměření programu Kultura
• Vlajkovou lodí zůstávají komplexní mezinárodní 

projekty evropské spolupráce 
• Zvýšení míry kofinancování ze strany Evropské 

komise až na 80 %
• Podpora panevropských sítí zaměřených na 

jednotlivá odvětví
• Evropské platformy, které podporují rozvoj 

umělců a kreativců na začátku své kariéry 
mimo svou zemi

• Nový program krátkodobé mobility 
iPortunus pro jednotlivce

• Speciální granty pro nakladatele 
a hudební průmysl

KULTURA
2021-2027

NOVINKY



• Podpora tvorby – oběh umělců a uměleckých 
děl

• Podpora inovací – posilování kapacit, péče o 
talenty, podpora růstu a zaměstnanosti

• Priority: práce s publikem, sociální začleňování, 
udržitelnost, nové technologie, mezinárodní 
dimenze

• 3 kategorie

• Max 200 000 eur, 80 %, 3 zapojené země

• Max 1 mil. eur, 70 %, 5 zapojených zemí

• Max 2 mil. Eur, 60 %, 
10 zapojených zemí

KULTURA
2021-2027

PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE



EVROPSKÉ PLATFORMY

• Podpora umělců na začátku kariéry

• Podpora cca 15 platforem

• Složení platformy: koordinátor + min 11 členů 

• Podmínky: max. 2,8 mil eur/4 roky, příspěvek 
členům do 50 tis eur ročně

EVROPSKÉ SÍTĚ

• Podpora cca 30 panevropských sítí

• Podmínky: max. 825 tis eur/3 roky

• Přehled podpořených sítí ke stažení

SÍTĚ A 
PLATFORMY

NOVINKY

https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2017/08/EC0319679ENN.en_.pdf?force-download


LITERÁRNÍ PŘEKLADY

• Posílení nadnárodního oběhu evropské literatury, 
posílení knižního trhu, dosah na nové publikum

• 2 kategorie – žádá jedna organizace nebo 
konsorcium

• Malé projekty: 100 tis. eur do 10 překladů,
Střední projekty: 200 tis. eur do 20 překladů
Velké projekty: 300 tis. Eur, nad 21 překladů

HUDBA (Music Moves Europe)

• Zaměření na hudební průmysl

• Zahájení v roce 2022

MOBILITA (i-Portunus)

• Podpora krátkodobé moblity pro umělce 
a umělecké pracovníky

• Zahájení v roce 2022

• Nyní: Výzva i-Portunus Houses
uzávěrka 30. 6. 

OBOROVÉ 
ZAMĚŘENÍ
A 
MOBILITA
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Okruhy financování
• předchozí okruhy pokračují

vývoj – distribuce – festivaly – trhy – on-line 
– training

• Clustery 
Content – Business – Audience – Policy

Novinky 
• větší evropská spolupráce 

kaskádové granty (distribuce, festivaly)
ko-development (producenti)

• priority KE 
udržitelnost, rovnost pohlaví ve všech 
projektech

MEDIA
2021-2027

NOVINKY



• European co-development
1 projekt, min. 2 společnosti

• European slate Development 
3-5 projektů, 1 společnost

• European mini-slate development
2-3 projekty, 1 společnost, pro LCC

• TV and on-line content
2 broadcasteři (TV/VoD)

• Videogames (2022)
narativní videohry

MEDIA 
VÝZVY

CONTENT

ŽADATEL: 
• nezávislý producent AV 

obsahu
• předchozí realizované 

dílo v komerční distribuci 
• 3 země



• Fostering European Talent and 
Skills
projekty vzdělávání profesionálů

• Markets and Networking
trhy, koprodukční fóra

• European Film Distribution and 
European Film Sales 
distribuce – automatická + sales ag.

• Innovative tools and business 
models
inovativní projekty 
propagace/marketingu v distribuci, 
synergie distribučních platforem, 
práce s daty, AI, blockchain

MEDIA 
VÝZVY

BUSINESS



• Networks of European Cinemas
kina – síť Europa Cinemas

• European Film Festivals
filmové festivaly 
evropský film (50 %), min. 3 ročníky

• European VoD Networks and Operators
projekty sítí evropských VoD
min. 3 platformy/2 země, evropský film (30%)

• Films on the Move
distribuce – selektivní podpora – sales agent

• Audience Development and Film Education
práce s publikem, filmová výchova
evropská spolupráce a dosah

MEDIA 
VÝZVY

AUDIENCE



• Evropská audiovizuální observatoř
sběr dat, analýzy trhu, databáze

• Evropské filmové fórum
konference, aktuální témata v 
audiovizi

• Ceny – LUX, EFA
slavnostní udílení cen

• Filmové dědictví
archivy, propagace filmového dědictví

• MEDIA Stands
Cannes, Berlinale, MIPCOM, MIP TV, 
MIFA, Séries Manie

MEDIA

POLICY 
SUPPORT



KREATIVNÍ 
EVROPA

MEZIOBOROVÁ 
ČÁST



Podpora 
nezávislých médií, 
žurnalistiky, 
mediálního 
pluralismu 

a gramotnosti

PODPORA
MÉDIÍ

Evropská média 
v digitální dekádě  

Akční plán na 
podporu oživení 
a transformace

NEWS
• Novinářská 

partnerství

• Mediální 
gramotnost 
(2022)

VYHLEDÁVAČ 
FINANCOVÁNÍ 

PRO MÉDIA 
A AUDIOVIZI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784
https://keanet.eu/research-apps/funding-opportunities-av-nm


Půjčky pro
subjekty činné 
v kulturních 
a kreativních 
odvětvích

ZÁRUČNÍ FOND

Pokračuje 
do r. 2022

Přechází pod 
InvestEU

EuroCreative
Komerční banka
• max. 54 mil. Kč
• 1 – 10 let
• záruka - 70 %
• zdarma
• projekty/investice
• nižší úročení 

Připravuje se: 
MediaInvest
• média/audiovize
• CE MEDIA+ 

InvestEU+ 
soukromé investice

• správa - EIF



Podpora 
inovativních 

přístupů k tvorbě 
propagaci a 

distribuci obsahu 
napříč kulturními 

a kreativními 
odvětvím. 

CREATIVE 
INNOVATION 
LAB

Priority 2021: 
Inovativní vzdělávací 
nástroje pro řešení 

aktuálních 
společenských témat 

(dezinformace).

Priority 2021: 
Udržitelná a 

zelená kulturní 
a kreativní 

odvětví



KREATIVNÍ 
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DALŠÍ 
AKTIVITY



NEW 
EUROPEAN 
BAUHAUS

• krása

• udržitelnost

• sounáležitost

• (Zelená dohoda pro Evropu)

• Péče o veřejný prostor

• Udržitelné životní prostředí ve městech a obcích

• Spolupráce architektury, umění 
a technologií 



SMYSLCENY EU OBORY

• Cena EU za 
soudobou 
architekturu/
Cena Miese van 
der Rohe

• Architektonická 
cena pro mladé 
talenty

Ceny pro hudební
talenty

(Music Moves 
Europe)



Ceny EU pro 
kulturní 
dědictví/

Ceny Europa 
Nostra

CENY EU 
Označení 
evropské 
dědictví

Cena EU 
za literaturu

Cena Meliny
Mercuri
(EHMK)



DALŠÍ 
PROGRAMY 

EU



Erasmus+
• Podpora spolupráce a mobility ve všech sférách 

vzdělávání a odborné přípravy, sportu, mládeže 
a neformálního vzdělávání

• www.naerasmusplus.cz

Evropa pro občany 
• Podpora aktivního evropského občanství 

Horizont Evropa
• Podpora vědy a výzkumu
• Cluster 2: Culture, Creativity and inclusive society
• kaskádové granty
• EIT Culture and Creativity: znalostní a inovační 

společenství (KIC), téma společenské výzvy: 
klima a zdraví – výzva – říjen 2021

• www.horizontevropa.cz

Dotace EU
• Informace o financování projektů 

ze zdrojů EU 
• www.dotaceeu.cz

DALŠÍ 
PROGRAMY 
EU 

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.horizontevropa.cz/
http://www.dotaceeu.cz/


Kancelář Kreativní Evropa
www.kreativnievropa.cz

Kancelář Kreativní Evropa Kultura
Institut umění – Divadelní ústav
T +420 602 838 491
E kultura@kreativnievropa.cz
www.kreativnievropa.cz/kultura

Kancelář Kreativní Evropa MEDIA
Národní filmový archiv
T +420 221 105 209, 210
E media@kreativnievropa.cz
www.kreativnievropa.cz/media

PŘIHLASTE SE K PRAVIDELNÝM NEWSLETTERŮM 
Kultura či MEDIA, ZÍSKÁTE NOVINKY O PROGRAMU 
VČAS.

KANCELÁŘ
KREATIVNÍ 
EVROPA

http://www.kreativnievropa.cz/
mailto:kultura@kreativnievropa.cz
http://www.kreativnievropa.cz/kultura
mailto:media@kreativnievropa.cz
http://www.kreativnievropa.cz/media
http://www.kreativnievropa.cz/kultura
http://www.kreativnievropa.cz/media

