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Kancelář 
Kreativní Evropa
Kultura

Finanční podpora  
pro projekty, organizace 
a jednotlivce v oblasti 
kulturních a kreativních 
odvětví.  

Pomáháme vám  
získat granty,  
zkušenosti  
a partnery.

Evropské platformy 
Platformy podporují rozvoj talentovaných umělců a dalších profesionálů za hranicemi jejich 
zemí, oběh uměleckých děl a propagaci evropských umělců a tvůrců. Musí zahrnovat  
nejméně 12 organizací ze 12 zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. 

Příklad úspěšné platformy

Liveurope (Palác Akropolis)

Cílem platformy je zvýšit počet nových zahraničních evropských talentů  
v klubových programacích. Hlavním posláním iniciativy je podpora  
hudebních klubů a nadnárodní mobility vycházejících  
evropských hudebních umělců.

Co pro vás můžeme udělat?
 •  Představíme vám možnosti finanční podpory z Kreativní Evropy  
     a vysvětlíme vám podmínky pro její získání.
 •  Zkonzultujeme váš projekt a doporučíme vám praktické tipy  
  pro jeho strategii.
 •  Pomůžeme vám vyhledat zahraniční partnery nebo příležitosti  
  pro váš projekt či organizaci.
 •  Doporučíme vám další možnosti financování  
  vašich projektů v rámci EU.

Kontakt 
Kancelář Kreativní Evropa Kultura
Nekázanka 16, 110 00 Praha 1
www.kreativnievropa.cz
E kultura@kreativnievropa.cz 
T +420 602 838 491



Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních 
a kreativních odvětví. Jeho část Kultura poskytuje podporu široké 
škále subjektů (kulturním organizacím, pořadatelům kulturních akcí, 
vzdělávacím institucím, veřejné správě, nakladatelům, umělcům,  
kulturním profesionálům apod.) ze všech kulturních a kreativních 
odvětví vyjma audiovize.

 Výtvarné umění Scénická umění Hudba

 Nový cirkus Literatura Architektura

 Kulturní dědictví Móda Design

 Řemesla

O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných 
výzev k předkládání žádostí:

Projekty evropské spolupráce
Výzva je určena všem kulturním a kreativním aktérům. Jejím cílem je podpora tvorby  
(mobilita umělců a oběh uměleckých děl) a podpora inovací (posilování kapacit, péče  
o talenty, podpora růstu a zaměstnanosti). Výzva se otevírá jednou ročně.
 
Kategorie podpory

max. částka (euro) max % rozpočtu počet zemí/partnerů

malé projekty 200 tis. 80  min. 3

střední projekty 1 mil. 70  min. 5

velké projekty 2 mil. 60  min. 10

Příklad úspěšného projektu

People Power Partnership (Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA)

Participativní divadelní projekt 14 partnerů ve veřejném prostoru.  
V průběhu projektu vytvoří 104 umělců ve věku 18 až 25 let třináct 
site-specific produkcí a hlavní představení, které poté navštíví 
všechny partnery.

Oběh evropských literárních děl
Podpora je určena především pro nakladatele, kteří plánují projekt na vydávání překladové 
beletrie. Lze z ní tedy financovat překlad, vydání, distribuci a propagaci knižních titulů.  
Cílem výzvy je posílit nadnárodní oběh a rozmanitost evropských literárních děl, oslovit nové 
publikum a podpořit konkurenceschopnost knižního odvětví. Výzva se otevírá jednou ročně.

Kategorie podpory

max. částka (euro) počet titulů

malé projekty max. 100 tis. min. 5 až max. 10 titulů

střední projekty max. 200 tis. min. 11 a max. 20 titulů

velké projekty max. 300 tis. 21 a více titulů

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Příklad úspěšného projektu

Revealing Profound Identity Questions in Central Europe through EUPL Winners´  
Translations (nakladatelství Bourdon) 

Projekt je zaměřen na překlad sedmi evropských děl z méně používaných jazyků do češtiny.

Culture Moves Europe 
Program se zaměřuje na mezinárodní mobilitu pro umělce a kulturní profesionály.  
Nabízí finanční podporu jednotlivcům na krátkodobé zahraniční cesty a hostitelským  
organizacím na realizaci rezidencí. Výzvy jsou vyhodnocovány průběžně.

rozpočet programu (euro) počet osob, které mohou vycestovat

2022–2025 21 milionů eur až 7 000

Evropské sítě 
Sítě pomáhají kulturním a tvůrčím odvětvím zvýšit jejich schopnost rozvíjet talenty, čelit  
společným výzvám, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst.

Příklad úspěšné sítě

Trans Europe Halles (Studio ALTA)

Cílem sítě je posílit nezávislý evropský kulturní sektor a zaměřit se na členská kulturní centra. 
Má usnadnit mezinárodní spolupráci a mobilitu mezi kulturními centry, sítěmi a kulturními 
manažery v Evropě a jejím okolí.
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