
Veřejná konzultace  

 

Národní plán obnovy (NPO)  

 
(Odbor mezinárodních vztahů a Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví) 

 
 

Online, pořizuje se záznam. 

 

23. 6. 2022 od 14 hod. 



NPO - komponenta 4.5 

 

Seznam plánovaných dotačních výzev (v roce 2022) 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 

Název výzvy 

Termín zveřejnění 

výzvy 
Garant – odbor/odd. 

MK 
1 Status umělce – výzva Mobilita I (na rok 2022) 6. 5. 2022 OMV 

2 Status umělce –  výzva na podporu výzkumných projektů k problematice status umělce a 

internacionalizace (na rok 2022) 

6. 6. 2022 OU 

3 Status umělce –  výzva na podporu projektů kreativního učení (na rok 2022/2023) 6. 6. 2022 OU 

4 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká centra) (2023–2025) 30. 6. 2022 OE 

5 Status umělce – vyhlášení výzvy k rozšířenému stipendijnímu programu (na rok 2023)  srpen/září 2022 OU 

6 Status umělce – úprava výběrových dotačních řízení – mezinárodní aktivity (na rok 2023) srpen/září 2022 OU 

7 Status umělce – výzva Mobilita II (na rok 2023)   září 2022 OMV 

8 Výzva na tvorbu regionálních strategických dokumentů rozvoje a podpory KKO (2023–

2025) 

září 2022  OKKO 

9 Digitalizace – výzva na podporu digitalizace kulturních statků a národních kulturních 

památek (na rok 2023) 

  září 2022 SOOKS, SOM, OPP 

10 Status umělce – vzdělávací akce knihoven (na rok 2023)   listopad 2022 OLK 

11 Kreativní vouchery (na rok 2023) Q4/2022 OKKO 



Odbor mezinárodních vztahů – dotační tituly (internacionalizace a 

mobilita) 

Dotační titul OMV 

 

- každoroční standardní dotační výzva – dvoukolová (vyhlašování na podzim a na jaře)                               

– bude pokračovat i v dalších letech 

- projekty na podporu mobility  

- oprávnění žadatelé – FO i PO (bez SPO) 

 

Tematické okruhy: 

 

1.            Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí  

2.            Projekty z oblasti kulturního dědictví a tradičních a uměleckých řemesel vysílané do zahraničí  

3.            Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí  

  

- finanční hranice na projekt – do 500 tis. Kč 

 

- alokace – cca 17 mil. Kč (dle aktuálního státního rozpočtu) 

 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



NPO – Status umělce – podpora mobility – celkem 3 výzvy: na rok 2022, 2023, 2024 

- sběr žádostí přes Dotační portál MK (dpmkportal.mkcr.cz) 

 

Výzva Mobilita I  

- realizace projektů – rok 2022 

- 11 podaných projektů od SPO 

- alokace 60 mil. Kč 

Probíhá hodnocení projektů.   

 

Výzva Mobilita II  

- realizace projektů – rok 2023 

- pro všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, FO i PO 

- sběr žádostí – září – říjen 2022 

- alokace 100 mil. Kč 

 

 

Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – Mobilita (garant: OMV) 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – Mobilita (garant: OMV) 

Dotační okruhy pro právnické a fyzické osoby (mimo SPO MK): 

 

1.            Prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 500 tis. Kč (podpora min. 5 

aktérů KKS) 

 

2.            Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 500 tis. Kč v části 

realizace (podpora min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS) 

 

3.            Odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty v ČR 

a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování (podpora min. 5 aktérů KKS) 

  

4.            Příprava - odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – 

projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování (podpora min. 5 aktérů 

KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS)  

  

5.            Podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů studijních pobytů a stáží 

profesionálů z oblasti KKS v zahraničí (podpora min. 3 aktérů KKS na projekt) 

- pro jednotlivce i pro skupiny/soubory 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – Mobilita (garant: OMV) 

Dotační okruhy pro SPO MK: 

 

1.            Prezentace profesionálů KKS v zahraničí (podpora min. 5 aktérů KKS) 

 

2.            Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí (podpora min. 5 aktérů KKS, příp. v dalším 

roce 10 aktérů KKS) 

 

3.  Odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty 

v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování (podpora min. 5 aktérů KKS) 

  

4.            Příprava - odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – 

projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování (podpora min. 5 aktérů 

KKS, příp. v dalším roce 10 aktérů KKS)  

  

5.            Podpora programů tvůrčích rezidencí a programů studijních pobytů a stáží profesionálů z oblasti 

KKS v zahraničí (podpora min. 5 aktérů KKS) 

  

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – Mobilita (garant: OMV) 

  

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 

Harmonogram 

 

Výzva Mobilita II (pro veřejnost i SPO) 

 

Seminář pro žadatele – základní informace - online:    23. 6. 2022 od 14:00 

Vyhlášení výzvy:     září 2022 

Zahájení příjmu žádostí:    září 2022 

Seminář pro žadatele – info k podávání žádostí - online:   září 2022 (týden po vyhlášení výzvy) 

Ukončení příjmu žádostí:    konec října 2022 

Formální kontrola a hodnocení:    listopad 2022 

Zasedání odborné dotační komise:   prosinec 2022 

Termín rozhodnutí o dotaci a proplacení:    leden/únor 2023 

Termín odevzdání průběžné zprávy:   srpen 2023 

Termín podání závěrečné zprávy a vyúčtování:   do 31. 1. 2024 

 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce: sběr podkladů pro legislativní opatření (garant: 

OUKKO) 
 
Výzva: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace  

 

Cílem výzvy je podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být 

využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů Ministerstva kultury. Podpořeny budou 

zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem 

bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a 

internacionalizace. 
 

- realizace projektů – rok 2022 

- pro PO (mimo SPO) 

- sběr žádostí – září – říjen 2022 

- příjem žádostí přes Jednotný dotační portál MF (JDP MF) od 6. 6. do 8. 7. 2022 

- alokace – 5 mil. Kč 

- vyhodnocení do 31. 8. 2022 

 

 

 

 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – další výzvy (garant: OUKKO) 

Výzva: Podpora projektů kreativního učení 

- realizace projektů – září 2022 – červen 2023 

- pro PO (mimo SPO) 

- příjem žádostí přes Dotační portál MK od 7. 6. do 11. 7. 2022 

- alokace – 130 mil. Kč 

- předpokládaný termín vyhodnocení: do 31. 8. 2022 

 

 

Tematické okruhy: 

 

1. Projekty kreativního učení realizované ve školách 

2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích 

3. Spolupráce kulturních institucí a škol 

4. Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru 

5. Jiný projekt z oblasti kreativního učení 
 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Status umělce – další výzvy (garant: OUKKO) 

Další připravované výzvy:  

 

- vyhlášení v srpnu/září 2022: 

 

• Podpora mezinárodní umělecké spolupráce  

(vyčlenění tematických okruhů z oborových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity, VŘ na rok 2023) 

 

• Podpora individuálních studijních/ tvůrčích aktivit fyzických osob (rozšíření stipendijního programu) 

(podpora projektů realizovaných v roce 2022, 2023 i 2024) 

 

 

- vyhlášení v listopadu 2022: 

 

• Vzdělávací akce knihoven 

(podpora vzdělávací funkce knihoven – realizace aktivit v roce 2023) 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Kulturní a kreativní centra – tvorba strategií (garant: OKKO) 

Výzva na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory KKO 

 

-    předpokládaný datum zveřejnění/sběru žádostí: září 2022 

-    tematické okruhy: regionální mapování KKO 

-    oprávnění žadatelé: krajské úřady 

-    alokace: 30 mil. Kč 

- doba realizace: 2023 – 2025 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



Komponenta  4.5 

Iniciativa Kreativní vouchery (garant: OKKO) 

 

Kreativní vouchery 

 

-    předpokládaný datum zveřejnění/sběru žádostí: - první výzva na rok 2023: 15. 10. 2022 

 

- tematické okruhy: kreativní služby 

 

- oprávnění žadatelé: malé a střední podniky (nezáleží na právní formě, soukromé, neziskové                               

i veřejnoprávní subjekty) 

 

- alokace: 200 mil. Kč/rok 

 

-    doba realizace: 2023, 2024, 2025 

 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 



   

 

 

 

   DĚKUJEME ZA POZORNOST. 

 
 

 

 

 

Kontakt – OMV: 

omv.npo@mkcr.cz 

 

Kontakt – OUKKO: 

zuzana.zahradnickova@mkcr.cz 

 

NÁRODNÍ  

PLÁN  

OBNOVY 
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