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Výzvy na podporu evropské spolupráce (COOP, 
PLAT, NET) 
 
Je možné získat ukázku úspěšné grantové žádosti? 
Ukázku úspěšné grantové žádosti bohužel nemáme. Aktuálně začíná nové 
období programu Kreativní Evropa a žádosti jsou zcela nové. K projektům 
spolupráce se i s novým obdobím přistupuje jinak.  
 
Je k dispozici souhrn otázek k současné grantové žádosti? 
Šablona otázek k současné grantové žádosti je přístupná například zde, 
ukázka formuláře žádosti k malým projektům evropské spolupráce (část A 
i B) je k nahlédnutí bez nutnosti registrace. 
 
Je možné později přistoupit k už běžícímu projektu? 
To je možné pouze v projektech evropských platforem, kdy se kulturní 
organizace může stát novým členem v průběhu běžícího projektu. V jiných 
výzvách přidání k už běžícímu projektu možné není. 
 
V rámci sítí nevidím žádnou, která by se specializovala na současné 
výtvarné umění, opravdu žádná neexistuje? 
Všechny podpořené evropské sítě programem Kreativní Evropa najdete zde. 
Prostudovat si můžete i brožuru Creative Europe Networks, která 
představuje sítě podpořené programem Kreativní Evropa v letech 2014-
2020. 



 
 
Jaká je minimální délka projektů? 
Minimální trvání projektů není dané. Maximální délka jsou 4 roky. 
Nedoporučujeme ale projekt příliš uspěchat, projekty jsou běžně trvají 
minimálně zhruba 1,5-2 roky. Projekt musí mít konkrétní cíle a dopady. 
Projekt má svou přípravnou fázi, ústřední i závěrečnou. 
 
Musí být projekt zahájený v letošním roce? 
Datum zahájení projektu běžně následuje po podpisu smlouvy (květen 
2022). V dobře odůvodněných případech lze zahájit projekt dříve, 
nikoliv však před datem uzávěrky. 
  
Kdy bude další kolo výzev?  
Výkonná agentura, která spravuje výzvy Kreativní Evropy, plánuje 
vyhlásit další výzvu v posledním čtvrtletí roku 2021. 
 
Jak to vypadá s Velkou Británií? Může se stát součástí projektů? 
Bohužel Velká Británie stejně jako Švýcarsko nejsou zeměmi zapojenými 
do programu Kreativní Evropa. To znamená, že britské organizace nemohou 
zastávat pozici vedoucího ani partnera projektu.  
  

Výzvy na podporu literatury (LIT) 
 
Je podpora literatury v rámci programu Kreativní Evropa určena i 
komiksu? 
Ano, komiks je v rámci výzev na podporu oběhu literárních děl zařazen 
mezi podporovanými žánry. 
 
Lze kombinovat v projektu audioknihy s knihami tištěnými? Například mít 
dvě audio a tři tištěné knihy? 
Ano, v rámci výzev na podporu oběhu literárních děl je možné kombinovat 
tištěné knihy s audioknihami. 
 
Jak funguje B2B program v rámci výzev na podporu oběhu literatury? 
Podporou prodeje licencí je myšleno, že lze čerpat na výjezd na 
veletrhy za účelem prodeje práv? 
Dle zatím dostupných informací poskytovaných Evropskou komisí lze 
podporu čerpat i na výjezdy na veletrhy. 
 
V případě podávání žádosti na podporu literárních překladů je třeba 
uvést počet knih. Jedná se o počet jazyků nebo o počet překládaných 
knih? Pokud například překládám jednu knihu z češtiny do francouzštiny, 
němčiny a polštiny, jedná se pro Kreativní Evropu o jednu knihu nebo 
tři? 
V tomto případě by šlo o tři knihy. Jedná se sice pouze o jeden 
rukopis, podstatné jsou překlady a ty jsou tři různé. Velmi důležití by 
v tomto případě byli partneři v zemích, do jejichž jazyka je kniha 
přeložená. V těchto zemích je nutné zajistit kvalitní distribuci, aby 
se kniha dostala k lidem, kteří cílovým jazykem opravdu mluví. 
  
Je možné po odeslání žádosti znovu dokumenty upravit?  
Ano, do termínu uzávěrky je možné již odevzdanou žádost upravovat a 
znovu ji podat. Jde o tzv. resubmission. 
 
 
 



 
----- 
Srdečně vás zveme na seminář Jak podat žádost v programu Kreativní 
Evropa 2021-2027, Představení portálu FTOP a systému eGrants, který 
proběhne online v pátek 16. července od 10 do 11 hod.   
----- 
  
Přehled výzev programu Kultura 
Přehled výzev Mezioborové části 

  
 


