
Nový 
evropský 
Bauhaus krásně

udržitelně
společně



Co je NEB?
Vize, komunity, příroda, město, inspirace. Nová platforma pro projekty zaměřené na udržitelný 
rozvoj a kvalitní prostředí pro život. Jejími hodnotami jsou estetika, udržitelnost a inkluze. 
Jejím cílem je přiblížit a prakticky naplňovat Zelenou dohodu pro Evropu a stát  
se její hybnou silou.

Na co klade důraz?
Na mezioborovou spolupráci a participativní přístup. Zohledňuje znevýhodněné sociální  
skupiny, propojuje kulturu a technologii, inovace a design, řemesla, technické obory,  
umění a vědu.

Komu je určen?
Neziskovým organizacím, spolkům, univerzitám, studentům a komunitám. Stejně tak  
soukromému sektoru a orgánům veřejné správy. Všem, kdo mají zájem aktivně vstupovat 
do veřejného prostoru a ovlivňovat životní prostředí a každodenní život ve městech a obcích. 



V jakých oblastech?
Architektura, energetická účinnost, urbanismus, design, nové technologie, věda a výzkum, 
cirkulární ekonomika, sociální projekty, zapojení místních komunit, živý veřejný prostor,  
demografie, zelené digitální inovace, kulturní dědictví a další.

Co nabízí?
Prostor pro vaše vize, inspiraci, navázání partnerství, výměnu zkušeností i finanční podporu 
vašim projektům.

Kdo je součástí NEB komunity?
Prostor pro vaše vize, inspiraci, navázání partnerství, výměnu zkušeností i finanční  
podporu vašim projektům.

 •  Oficiální partneři – zástupci neziskového sektoru, kteří jsou součástí  
     think-thanku NEB Lab
 •  Přátelé – podnikatelský sektor a orgány veřejné správy
 •  Vítězové a finalisté Cen NEB
 •  Příjemci grantů zaměřených na NEB
 •  Národní kontaktní body



Možnosti financování NEB
Probíhá na úrovni více programů EU jako jsou Horizont Evropa, Program pro jednotný trh, 
Evropský fond pro regionální rozvoj, Kreativní Evropa, Evropský sbor solidarity, Program  
pro životní prostředí a oblast klimatu, Erasmus+ a Digitální Evropa. 

Financování NEB z Kreativní Evropy
Iniciativa NEB je jednou z priorit programu Kreativní Evropa na podporu kulturních  
a kreativních odvětví (KKO). Projekty NEB se dají financovat z těchto výzev:

 •  Projekty evropské spolupráce
    Podpora nadnárodní spolupráce na široké škále aktivit v oblasti KKO.

 •  Culture Moves Europe
    Podpora krátkodobých výjezdů a rezidencí pro umělce a kulturní profesionály.

 •  Creative Innovation Lab
    Podpora vývoje a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení  
    v audiovizuálním a dalších KKO.

Newsletter
Přihlaste se k odběru novinek o NEB na webu Kanceláře Kreativní Evropa.
https://bit.ly/newsletterneb 

Kontakt 
Ilja Kocián, E: ilja.kocian@mkcr.cz 
Ministerstvo kultury ČR, národní kontaktní bod

www.kreativnievropa.cz
Kancelář 
Kreativní Evropa


