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HORIZONT EVROPA

9. rámcový program  EU pro výzkum a inovace 2021–2027 

Horizont Evropa implementován skrze rozpočet 95.5 mld € pro roky 
2021–2027. Rozpočet zahrnuje i částku 5.4 mld € z programu Next 
Generation EU, určenou na zotavení z pandemie a posílení budoucí 
odolnosti EU.

Horizont Evropa je unijním programem spravovaným Evropskou 
komisí: jeho uživatelé – příjemci financování – komunikují přímo s EK.

Celoevropská soutěž mezi jednotlivými návrhy.

Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


PROGRAM HORIZONT EVROPA: části

Evropská rada pro výzkum ERC

Akce „Marie Sklodowská–Curie“ 
MSCA

Evropské výzkumné 
infrastruktury

Evropská rada pro inovace EIC

Evropské inovační ekosystémy 
EIE

Evropský inovační a 
technologický institut EIT

1. PILÍŘ
Vynikající věda

2. PILÍŘ
Globální výzvy
a konkurenceschopnost průmyslu

3. PILÍŘ
Inovativní Evropa

Klastry
▪ Zdraví
▪ Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
▪ Civilní bezpečnost pro společnost
▪ Digitalizace, průmysl a vesmír
▪ Klima, energetika a doprava
▪ Potraviny, bio-ekonomika, přírodní 

zdroje, zemědělství a životní prostředí

Rozšiřování a posilování Evropského výzkumného prostoru ERA
Rozšiřování účasti a šíření excelence     |     Reforma a zlepšování evropského systému výzkumu a inovací

Mise EU Evropská výzkumně-inovační partnerství

EURATOM

Společné výzkumné středisko JRC

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/akce-marie-sklodowska-curie/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/vyzkumne-infrastruktury/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/vyzkumne-infrastruktury/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/inovativni-evropa/evropska-rada-pro-inovace/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/inovativni-evropa/evropske-inovacni-ekosystemy/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/inovativni-evropa/evropsky-inovacni-technologicky-institut/informace?storiesType=0
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/rozsirovani-ucasti-posilovani-era
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/evropska-partnerstvi
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/euratom/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/nejaderne-prime-akce-spolecneho-vyzkumneho-strediska/informace


Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v programu HORIZONT EVROPA
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Horizont Evropa, Klastr 2 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'
Výzva HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01: Výzkum a inovace kulturního dědictví a kulturních & kreativních průmyslů 

Termín

Výzva otevřena 
od 20. ledna 
do 20. dubna 2022 

Účast

Podmínkou účasti 
jsou projekty s 
výzkumným a 
inovačním obsahem 
řešené min. 3 partnery 
ze 3 členských / 
asociovaných zemí EU 

Obsah

Předmětem bádání je 
kulturní rozmanitost v 
Evropě, způsoby ochrany a 
uchování  kulturního 
dědictví a role KKO jako 
důležitého ekonomického 
sektoru

Náplň

Zadání 10 témat jsou 
definována  Pracovním 
programem 2021-2022 
str. 53–67

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf


OHROŽENÉ JAZYKY A JAZYKOVÁ ROZMANITOST FILMOVÝ PRŮMYSL

Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v programu HORIZONT EVROPA
Témata otevřená pro rok 2022

▪ Ochrana ohrožených jazyků v Evropě HERITAGE-01 ▪ Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového 
průmyslu HERITAGE-06

▪ Evropské kulturní dědictví a umění –podpora našich hodnot doma a v 
zahraničí HERITAGE-02

▪ Vliv tradic, hodnot a přesvědčení na vnímání utváření evropských 
společností a politik v 21. století HERITAGE-03

KULTURNÍ DĚDICTVÍ A EVROPSKÉ HODNOTY

▪ Tradiční řemesla v budoucnosti: nový přístup HERITAGE-04

LIDOVÁ ŘEMESLA

▪ Cesta ke konkurenceschopnému, spravedlivému a udržitelnému 
evropskému hudebnímu ekosystému HERITAGE-05

HUDEBNÍ SEKTOR

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK

▪ Ochrana artefaktů a kulturních statků před antropogenními hrozbami 
HERITAGE-07

▪ Vliv změny klimatu a přírodních nebezpečí na kulturní dědictví a jeho 
obnova HERITAGE-08

HERNÍ PRŮMYSL
▪ Hry a kultura utvářející naši společnost HERITAGE-09 

NOVÝ EVROPSKÝ BAUHAUS
▪ Zelenější a spravedlivější styl života v kreativních a inkluzivních 

společnostech prostřednictvím architektury, designu a umění 
HERITAGE-10

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


HORIZONT EVROPA
Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
Nový evropský Bauhaus: estetika,udržitelnost, začlenění

▪ kreativní iniciativa zahájená v roce 2021

▪ multidisciplinární environmentální, hospodářský a kulturní cíle 
transformovat místa, kde žijeme: propojení vědy a technologií s uměním, 
designem a estetikou a zároveň se sociálním začleňováním, udržitelností a 
ozeleněním 

▪ Ceny New European Bauhaus Prizes otevřeny od 18. ledna do 28. února 
2022

▪ projekt do výzvy HORIZON: The New European Bauhaus do 20. dubna 2022 
se může týkat: ochrany a posílení hodnoty kulturních statků; dosažitelnosti 
osobám se specifickými potřebami; experimentujících inovací KKO ve 
veřejném prostoru; řešení veřejného i virtuálního prostoru; způsobu zapojení 
KKO do nového evropského přístupu k architektuře a designu

▪ další výzvy Nového evropského Bauhausu probíhají v klastrech pro 
digitalizaci a průmysl, klima, energetiku a životní prostředí

▪ Festival Nového evropského Bauhausu v Bruselu 9. – 12. června 2022

▪ Nový evropský  Bauhaus na portálu horizontevropa.cz

http://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-2-kultura-kreativita-inkluzivni-spolecnost/informace/yiifnews/60/novy-evropsky-bauhaus


▪ otevření výzvy v říjnu 2021, 
uzávěrka v březnu 2022, 
vyhodnocení předložených 
návrhů na podzim 2022 

▪ Informace o EIT Culture & 
Creativity na horizontevropa.cz 

HORIZONT EVROPA
Evropský inovační a technologický institut
Znalostní a inovační společenství “EIT Kultura & kreativita” pro kulturní a kreativní odvětví a 
průmysly

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/evropska-partnerstvi/prurezova-partnerstvi/eit-cultural-creative-industries-kic/informace/yiifnews/189/nove-znalostni-a-inovacni-spolecenstvi-pro%E2%80%A6


▪ řeší velká mezinárodní konsorcia  - min. 3 partneři ze 3 zemí 
EU nebo asociovaných (v praxi více), jeden z nich z EU

▪ účastníci z řad výzkumných institucí, vysokých škol, územní a 
místní samosprávy, nevládních/neziskových organizací

▪ doba trvání projektu 3 roky

▪ předpokládaný rozpočet projektu 2-3 mio €
▪ zadání tématu definováno Pracovním programem 

2021-2022
▪ předpokládaný počet podpořených projektů v tématu: 3
▪ výzva s uzávěrkou 7. října 2021 hodnotila 173 projektů ve 4 

tématech pro kulturní dědictví, k financování doporučila 14
▪ zkušený koordinátor
▪ nová povinnost pro výzkumné instituce/VŠ Plány genderové 

rovnosti / GEP

Výzkumné projekty v programu HORIZONT 
EVROPA/Kultura, kreativita a inkluzivní 
společnost 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/projekt-od-a-do-z/horizontalni-aspekty:-gender/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/projekt-od-a-do-z/horizontalni-aspekty:-gender/informace


▪ 2016-2019 

▪ cíl projektu: snížit kulturní bariéry v EU a přispět k 
nadnárodnímu chápání historie 

▪ připravit způsoby sociální výchovy i neformálního 
vzdělávání, které povedou k lepšímu porozumění 
evropské historie 

▪ výsledkem softwarová aplikace vyvinutá pro 
návštěvníky muzeí a historických výstav 

▪ účastníci: LUX, EL, ES, F, IT, MT, UK

▪ schéma financování: inovační akce/IA

▪ podáno v programu H2020 Reflective societies – 
cultural heritage and European identity

Projekt CROSSCULT: Building bridges rather than walls 
Digitalizace kulturního dědictví v kontextu – vědomí společné evropské historie

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.3.6.3.
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.3.6.3.
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/building-bridges-rather-walls


▪ 2016-2021 

▪ cíl projektu: pochopit, jak děti a mladí dospělí vnímají 
starověké příběhy a zda se s nimi ztotožňují při řešení 
současných výzev a souvislostí moderní doby

▪ přesah starověkých mýtů do současné kultury dětí a 
mladistvých – inspirace pro vzdělávání  

▪ účastníci: PL, Austrálie, UK, Kamerun, Izrael

▪ schéma financování: ERC Consolidator Grant

▪ podáno v programu H2020 Excellent science – 
European Research Council (ERC)

Projekt Our Mythical Childhood 
Jak příběhy z klasického starověku ovlivňují pohled dětí a mladistvých na současný svět

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.1.1.
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.1.1.
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/linking-classical-antiquity-and-modern-youth-culture


▪ 2016-2019 

▪ naše rukou psaná minulost v automatickém přepisu

▪ využití současných informačních technologií pro 
automatizaci transkripce rukopisných dokumentů

▪ účastníci: AT, DE, CH, EL, ES, F, SF, UK

▪ schéma financování: výzkumná a inovační akce/RIA

▪ podáno v programu H2020 Excellent Science – Research 
infrastructures

Projekt READ: Recognition and Enrichment of Archival Documents 
Inovativní automatizovaný přepis rukopisných historických dokumentů 

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_EINFRA-9-2015
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_EINFRA-9-2015
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/our-handwritten-past-automatically-transcribed-0


▪ 2020-2023 

▪ cílem je založení panevropské výzkumné infrastruktury 
památkové vědy 

▪ nabízí přístup ke špičkovým vědeckým přístrojům, metodologii, 
datům a nástrojům v památkové vědě

▪ vede k propojování odborníků z různých oborů a států, a tím k 
většímu sdílení znalostí, dalším inovacím a vyššímu stupni 
poznání v oblasti památkové vědy

▪ konsorcium 24 partnerů ze 23 zemí: IT, BE, CY, CZ, DE, DK, EL, 
ES, F, HU, IL, IRL, MT, NL, NO, PL, PT, RO, S, SK, UK, USA, Brasil, 
Mexico

▪ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

▪ schéma financování: výzkumná a inovační akce/RIA

▪ podáno v programu H2020 EXCELLENT SCIENCE – Research 
Infrastructures

Projekt IPERION HS: Integrating Platforms for the European Research 
Infrastructure ON Heritage Science
Sdružení národních infrastruktur pro výzkum kulturního dědictví

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.1.4.
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EU.1.4.
https://www.iperionhs.eu/
https://www.iperionhs.eu/


▪ 2020-2022

▪ cíl: nově pochopit a řešit kulturní cestovní ruch s důrazem na 
rozvoj znevýhodněných oblastí

▪ koordinátor: MENDELU

▪ 14 partnerů: AT, DE, EE, EL, ES, HU, NL, IL, IT, PL, RO, SI, SK, UK

▪ schéma financování: výzkumná a inovační akce/RIA

▪ uspěl ve výzvě Innovative approaches to urban and regional 
development through cultural tourism 
(TRANSFORMATIONS-04-2019-2020)

Projekt SPOT
Kulturní turismus a jeho vliv na europeizaci

https://cordis.europa.eu/project/id/870644
https://cordis.europa.eu/project/id/870644
http://www.spotprojecth2020.eu/
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Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v Horizontu Evropa

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-2-kultura-kreativita-inkluzivni-spolecnost/informace

