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2021–2022 bude vyčleněno přibližně 85 milionů eur na podporu NEB

Principy NEB se projeví ve zvláštních výzvách operačních programů:

• Evropský fond pro regionální rozvoj  

• Horizont Evropa

• LIFE (Program pro životní prostředí a oblast klimatu)

• Program Jednotný vnitřní trh (SMP), dříve COSME

• Evropský sbor solidarity (ESC)

• Digitální Evropa (DIGITAL)
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- způsob jak se síťovat
- způsob jak se zapojovat do projektů
- způsob jak udržovat debatu, podílet se na změnách ve veřejném prostoru

podle principů NEB

- (partnerství NENÍ určeno pro komerční subjekty a orgány veřejné správy (státní   
úřady)

- k 1. 2. 2022 celkem cca 360 partnerů z celé EU (za ČR partneři dva: NG,
UMPRUM)

- příklady: univerzity, nadace architektury, Společnosti pro umění, vědu a 
technologie, nanotechnologické laboratoře, organizace pro kulturní vztahy,
centra urbanistických studií, clustry zaměřené na cirkulární ekonomiku, 
vzdělání, (stavební, architektonické) výstavní veletrhy apod.
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Projekty (již existující, ne starší dvou let), které přispívají k řešení potřeb území, komunit a jednotlivců ve 
4 kategoriích:

1) Znovunapojení na přírodu
(regenerace ekosystémů (koloběh vody, půdy), udržování biodiverzity… regenerace veřejného
prostoru, využívání zelených ploch i ve vztahu k místním komunitám, sociální začlenění…

2) Posilování sounáležitosti s místem
(vývoj produktů, procesů nebo obchodních modelů, které staví na místní kultuře, tradicích, know-how, řemeslech a současné
rozmanitosti a kreativitě (móda, nábytek, interiérový design, jídlo apod.).

3) Upřednostnění obyvatel a míst (nejvíce ohrožených)
projekty sociálního bydlení, projekty proti segregaci a izolaci, řešení konkrétních potřeb vyloučených skupin a jednotlivců
(chudoba nebo bezdomovectví), zdravotně postižení, řešení faktorů stárnutí…

4) Tvorba cirkulárního ekosystému
naplňování zásad cirkulární ekonomiky a jejího ekosystému, znovuvyužívání odpadu (od stavebnictví po textilní odvětví,
nábytek, design atd.). Využívání nových procesů, materiálů, obchodních modelů

Nové evropské vycházející hvězdy Bauhausu  – koncepty a nápady uchazečů do 30 let

do 28. února 2022 – podání přihlášek 
do 31. března 2022 – se lze přihlásit jako hodnotitel přihlášek 
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Kontakty ČR

Národní koordinátor 
Ilja Kocián, ilja.kocian@mkcr.cz

Praktické odkazy:

webové stránky NEB
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_cs

webové stránky NEB (MK)
https://www.mkcr.cz/novy-evropsky-bauhaus-2747.html

partneři NEB
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/official-partners_cs

ceny NEB
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
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