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Jste…
Nakladatel, který plánuje překlady literárních děl? 

Skupina umělců z oboru scénických umění, která chce vystupovat 
po celé Evropě?

Síť z oblasti kultury spojující profesionály z různých zemí? 

Filmová nebo televizní producentská společnost, která vytváří 
mezinárodní projekty?

Filmový distributor se zájmem o uvádění evropských filmů   
v kinech?

Filmový festival, který chce propagovat evropské filmy? 

Organizace v oblasti audiovize nebo kultury, která hledá 

příležitost k získání nových diváků?

Pak zde může být i něco pro vás… 

Představivost. Kreativita. Sdílení.



Úvod
Evropská unie poskytne 1,46 miliardy eur na rozvoj audiovizuálních  
a kulturních odvětví prostřednictvím programu Kreativní Evropa (2014–
2020), který navazuje na předchozí programy Kultura a MEDIA. Pokud jste 
organizace působící v oblasti audiovize a kultury, pak se v této příručce 
dozvíte, co vám nabízí.  

Najdete zde důležité informace o možnostech financování v rámci 
programu Kreativní Evropa a dozvíte se o nové podpoře organizacím  
v oblasti audiovize a kultury, která jim usnadní přístup k půjčkám.

Obsahuje také informace o cenách programu Kreativní Evropa 
za literaturu, současnou architekturu, kulturní dědictví, hudbu  
a kinematografii a o zvláštních akcích, jejichž součástí je projekt Evropská 
hlavní města kultury a značka Evropské kulturní dědictví.

Informace o tom, jak podat žádost o podporu ve všech oblastech, jsou 
uvedeny na straně 48.
 
Věříme, že toto je začátek nového dobrodružství programu Kreativní 
Evropa!



Evropské hlavní město kultury, Marseille - Provence 2013  
Préparatifs du défilé des Mécanos, Parade des Lumières © Patrice Terraz 
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1. část: 
Co zde najdeme pro kulturní
organizace?
Tato část popisuje možnosti financování dostupné v rámci dílčího 
programu Kultura programu Kreativní Evropa. Finanční podpora 
je k dispozici k posílení schopnosti kulturních organizací prosadit se  
v evropském měřítku i celosvětově. Můžete například:

  organizovat výměnné pobyty pro umělce a performery,

  financovat překlady literárních děl,

  organizovat profesní rozvoj nebo sítě pro profesionály,

   proniknout na nové trhy prostřednictvím aktivit zaměřených na   práci  
s publikem.

Dílčí program pomáhá podporovat šíření uměleckých děl a kultury na 
mezinárodní úrovni i nadnárodní mobilitu profesionálů v kulturním 
odvětví a usiluje o rozvíjení evropského společného, a přesto rozmanitého 
kulturního dědictví.
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Spolupráce napříč hranicemi  
Oblast finanční podpory: projekty spolupráce

K čemu slouží?
Kreativní Evropa financuje nadnárodní projekty na podporu 
nadnárodní spolupráce evropských kulturních organizací. 

Co podporuje?
Projekty nadnárodní spolupráce jsou určeny pro kulturní organizace 
z různých zemí a mohou zahrnovat:

   mezinárodní sdílení uměleckých děl prostřednictvím zápůjček 
nebo výpůjček, mezinárodních turné a výstav, 

   mezinárodní výměnné pobyty i prodloužené pobyty a stáže,
   koprodukce, turné a vystoupení kulturních organizací  

z různých zemí.

Financování je k dispozici pro projekty, do nichž jsou zapojeny 
organizace z různých zemí.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Nadnárodní spolupráce v akci

Znaky města: Metropolis Speaking (2007–2009) byl 
mládežnický umělecký projekt pořádaný v Barceloně, 
Berlíně, Londýně a Sofii. Mladí lidé z každého města 
společně s profesionálními umělci poznávali význam 
městské komunikace a zdokumentovali svůj vlastní 
život prostřednictvím fotografií a sociálních médií. 
Internetové stránky projektu zaznamenaly přes pět 
milionů návštěvníků. 

13



Překlady literárních děl  
Oblast finanční podpory: literární překlady

K čemu slouží?
Kreativní Evropa podporuje literární překlady a propaguje 
nadnárodní šíření literárních děl v Evropě i mimo ni. 

Tyto finanční prostředky pomáhají nakladatelům zvýšit úroveň překladů, 
podpořit a rozšířit okruh čtenářů evropské literatury prostřednictvím 
tradičních a digitálních komunikačních médií.
 
Co tento program podporuje?
Financování je určeno pro překlady beletrie a související propagační aktivity.

O toto financování můžete zažádat na:

   překlady beletrie včetně románů, novel, her, poezie, komiksů a dětské 
beletrie (v tištěné nebo digitální podobě),

   překlady úryvků za účelem získání práv k prodeji přeložených děl,
   organizování akcí, marketingových a distribučních aktivit k propagaci 

přeložených děl.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.

Pracujete v knižním odvětví?

Nalistujte si Cenu Evropské unie za literaturu (strana 40).
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Literární překlady v akci

V roce 2013 získalo 91 nakladatelů ze 
24 zemí finanční zdroje na překlady 
493 knižních titulů. Například italský 
nakladatel Del Vecchio Editore získal 
grant na překlady 10 knih z němčiny, 
angličtiny, francouzštiny, turečtiny, 
slovinštiny a dánštiny do italštiny.
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Sítě v akci 

2020 Network Thin Ice: Projekt Arts and Climate Change (Umění a 
změna klimatu) probíhal v letech 2008–2010. Byly do něj zapojeny 
společnosti zabývající se problémy ochrany životního prostředí a 
skupina více než 20 umělců. Projekt se zabýval tím, jak učinit scénická 
umění environmentálně udržitelnější bez ztráty umělecké svobody, jak 
povzbudit angažovanost evropských umělců v oblasti změny klimatu a 
jak inspirovat kreativní výměnu mezi uměním a vědou. 

foto ©  David Buckland
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Evropské sítě
Oblast finanční podpory: sítě

K čemu slouží?
Kreativní Evropa nabízí finanční podporu evropským sítím činným  
v kulturních odvětvích. Tyto finanční zdroje pomáhají těmto odvětvím 
přizpůsobit se změnám a posílit jejich schopnost prosadit se  
v nadnárodním měřítku.

Co program podporuje?
Financování je k dispozici pro sítě národních kulturních organizací,  
které chtějí spolupracovat a formou společného zájmu řešit  
problémové okruhy. 

O toto financování můžete zažádat v případě, že organizujete:

   aktivity, které poskytují profesionálům specifické dovednosti, 
kompetence a znalosti – například přechod na digitální technologie,

   evropské aktivity na podporu spolupráce  profesionálů na  
mezinárodní úrovni, 

   mezinárodní sítě profesionálů.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Platformy v akci 

Platforma Pépinières (Školky), probíhající v letech 
2005–2008, sdružovala organizace ve 36 zemích. 
Společně podpořily přes 800 mladých umělců  
v účasti na profesním rozvoji v zahraničí. Členové 
rovněž spolupracovali na prezentaci své práce 
prostřednictvím 300 výstav a 150 vystoupení po 
celé Evropě.

BBC Proms - foto © BBC - Chris Christodoulou
18



Platformy k prezentování vycházejících  
evropských talentů
Oblast finanční podpory: platformy

K čemu slouží?
Kreativní Evropa podporuje skupiny organizací (platformy) v kulturních 
odvětvích za účelem:

  prezentace evropských umělců, tvůrců a vycházejících talentů,
  nadnárodní spolupráce ve snaze najít nové publikum,
  stimulace programového nastavení evropských uměleckých děl mimo  

    národní rámec.

Financování podporuje platformy proto, aby realizovaly komunikační 
aktivity a vývoj strategie budování značek, včetně vytvoření evropské 
značky kvality. 

Platformy pomohou zvýšit počet evropských kulturních vystoupení  
v účastnických zemích, a také dopad na nové publikum. 

Co tento program podporuje?
Kreativní Evropa nabízí finanční podporu evropským platformám s cílem:

  podporovat rozvoj evropských programů, které podpoří mezinárodní   
    mobilitu umělců,

  zvýšit propagaci a prezentaci vycházejících evropských talentů,
  přispět k lepší práci s publikem.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.

Na straně 3 najdete řadu ocenění, která zviditelní evropská kulturní díla 
v oblasti literatury, současné architektury, kulturního dědictví, hudby  
a kinematografie. 
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2. část: 
Co zde najdeme pro  
audiovizuální odvětví?
Tato část popisuje možnosti financování dostupné v rámci dílčího 
programu MEDIA programu Kreativní Evropa.

Dílčí program MEDIA podporuje schopnost evropského filmového  
a audiovizuálního průmyslu vyvíjet, distribuovat a propagovat tvorbu na 
všech platformách.

Financování je k dispozici pro řadu oblastí, včetně: posílení inovací  
a konkurenceschopnosti; testování strategií práce s publikem; vzdělávání 
a profesního rozvoje; vytváření projektů pro mezinárodní publikum;  
a zahraniční koprodukce.

Dílčí program také pomáhá zvyšovat dopad audiovizuálních projektů 
podporou marketingu, distribuce, budování značek a iniciativ v  oblasti 
uvádění filmů a filmového vzdělávání. 
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Vzdělávání audiovizuálních profesionálů
Oblast finanční podpory: vzdělávání

K čemu slouží?
Kreativní Evropa vylepšuje a rozšiřuje příležitosti ke vzdělávání  
v evropské audiovizuální oblasti. 

Financování pomáhá organizacím a profesionálům vytvářet systémy  
a postupy potřebné v dnešním rychle se měnícím prostředí. 

Co podporuje?
Kreativní Evropa financuje workshopy, semináře a další vzdělávací 
programy zaměřené na:

  rozvoj odborných dovedností, 
  sdílení znalostí a budování kontaktů, 
  zavádění nových nebo vylepšených obchodních postupů.

Témata projektů  mohou být široká, včetně práce s publikem, distribuce,
managementu a nových technologí.   

Tyto vzdělávací programy jsou otevřené evropským i  
neevropským profesionálům.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Vzdělávací programy v akci

Vzdělávací program ACE (Ateliers du Cinéma Européen) pomáhá 
evropským nezávislým producentům rozvíjet jejich náměty a navazovat 
pracovní kontakty v oboru.  

European TV Drama Series Lab spojuje přední činitele evropského 
televizního průmyslu v rámci workshopu sestávajícího ze dvou modulů.

Documentary Campus Masterschool pomáhá rozvíjet silné  náměty pro 
televizní dokumentární seriály, jednotlivé dokumentární filmy a projekty 
pro více platforem prostřednictvím čtyř workshopů pořádaných  
každý rok.

foto © Inside Out.
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Financování vývoje  
audiovizuálních projektů
Oblast finanční podpory: vývoj 

K čemu slouží?
Kreativní Evropa podporuje vývojové fáze animace, kreativních 
dokumentárních filmů a hraných projektů, jakož i vývoj videoher. 
Cílem je vylepšit kvalitu, realizovatelnost, mezinárodní potenciál a tržní 
hodnotu evropských audiovizuálních děl.

Co program podporuje?
Nezávislým evropským producentům jsou k dispozici dva okruhy 
podpory pro vývoj kvalitních projektů s mezinárodním  
tržním potenciálem: 

  Podpora jednotlivých projektů a souborné financování
Finanční prostředky lze přidělit na vývoj jednotlivých projektů nebo  
soubor více projektů (souborné financování). Projekty mohou 
zahrnovat celovečerní filmy, hranou TV tvorbu, animované a kreativní 
dokumentární filmy, jednotlivé projekty i seriály určené pro komerční 
distribuci v televizi nebo v kinech i na internetových platformách.

  Videohry
Finanční prostředky lze přidělit na vývoj inovativních a kreativních 
videoher (vývoj konceptů i vývoj projektů).

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Projekty ve fázi vývoje v akci

Futurologický kongres je hraný a animovaný film, který 
měl premiéru na Filmovém festivalu v Cannes v roce 
2013. Film, který vznikl v koprodukci Izraele, Francie, 
Belgie, Polska, Lucemburska a Německa, získal v roce 
2009 podporu na vývoj. 

Pozice dítěte, který získal Zlatého medvěda a cenu 
FIPRESCI na Berlinale  2013, obdržel podporu na vývoj 
v roce 2011.

foto ©  Futurologický kongres, r. Ari Folman 
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foto © Jérôme Prébois. The Lying Game. Breakout Films.
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Financování vysoce kvalitní evropské 
televizní tvorby  
Oblast finanční podpory: televizní programy

K čemu slouží?
Kreativní Evropa pomáhá posílit šíření evropských televizních programů 
a přinášet evropskému publiku kvalitní evropský obsah. Povzbuzuje 
spolupráci mezi producenty a televizními stanicemi a podporuje 
nezávislé televizní projekty vhodné pro mezinárodní trh.  

Co podporuje?
Financování je k dispozici nezávislým producentům s kvalitními 
díly, která jsou koprodukována nebo předkoupena evropskými a 
mezinárodními televizními stanicemi. Tato díla mohou být jednotlivé 
projekty nebo seriály a mohou zahrnovat hranou TV tvorbu, animované 
filmy nebo kreativní dokumenty.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.

Televizní programy v akci

Francouzský film L’Infiltré získal finanční podporu a v roce 2012 
byl nominován na mezinárodní cenu Emmy v kategorii televizní  
film/minisérie.  

Snímek The Gatekeepers (Strážci), nominovaný na Oscara za 
nejlepší celovečerní dokument v roce 2013, získal finanční podporu 
a byl vysílán na mnoha evropských televizních stanicích. Jedná se o 
izraelskou, francouzskou, belgickou a německou koprodukci.
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Přístup na trh a propagace v akci

Sofia Meetings je každoroční koprodukční trh zahrnující 
dvě akce: prezentaci celovečerních filmů (Project Market 
Sofia) a přehlídku nejnovějších bulharských a regionálních 
krátkých filmů (Balkan Screenings).  

Baltic Event, každoročně pořádaný v estonském Tallinnu, 
je koprodukční trh pro připravované evropské hrané, 
dokumentární a animované filmy zaměřené na mladé 
publikum.

foto ©  Sofia Meetings
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Pronikání na nové trhy a propagace 
evropských audiovizuálních děl
Oblast finanční podpory: přístup na trh a propagace 

K čemu program slouží?
Prostřednictvím přístupu na trh a příležitostí k propagaci financuje 
Kreativní Evropa aktivity, které posilují audiovizuální odvětví a umožňují 
mu představit evropskou tvorbu na nových trzích v Evropě i mimo ni. 

Co podporuje?
Program podporuje aktivity, které rozvíjejí evropské a mezinárodní 
koprodukce, posilují šíření evropských filmů po celém světě a 
mezinárodních filmů v Evropě. 

Aktivity mohou zahrnovat:

  koprodukční a finanční iniciativy,
  akce a přehlídky dokončených děl, 
   tvorbu databází evropských programů a profesionálů  

v audiovizuálním průmyslu,
  vývoj on-line nástrojů pro evropský audiovizuální a filmový průmysl,
  propagační aktivity v účastnických zemích i mimo ně,
  propagační iniciativy a platformy (skupiny organizací zaměřených         

    na dosažení společných cílů).

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Financování pro evropské filmové festivaly
Oblast finanční podpory: festivaly

K čemu slouží?
Kreativní Evropa pomáhá propagovat a prezentovat evropský film 
a audiovizuální díla financováním evropských filmových festivalů. 
Rozšiřuje tak nabídku evropských filmů promítaných na festivalech  
a podporuje zájem publika.

Co podporuje?
Financování je k dispozici pro festivaly, které:

   propagují evropské filmy, zvláště pak díla ze zemí s méně 
rozvinutým filmovým průmyslem,

  představují geografickou rozmanitost evropské kinematografie,
    zahrnují iniciativy filmového vzdělávání, jako je filmová výchova,  

a rozvíjejí schopnost diváků ocenit evropskou filmovou tvorbu,
  mají jasnou strategii pro práci s publikem.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Festivaly v akci

Mezi financované festivaly patří například Tallinn Black 
Nights Film Festival, Animafest Zagreb, Semaine de 
la Critique v Cannes, Krakow Film Festival, DocPoint 
Helsinki Documentary Film Festival, Thessaloniki 
International Film Festival, Brussels Short Film Festival 
a Holland Animation Film Festival.

foto ©  Nina Djurdjevic  
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Prodej a distribuce evropských filmů  
v zahraničí
Oblast finanční podpory: prodej a distribuce

K čemu slouží?
Tato podpora je určena na posílení konkurenceschopnosti evropských 
obchodních zástupců a distributorů, na uvedení evropských filmů na 
mezinárodním trhu a jejich představení mezinárodnímu publiku.

Co podporuje?
Kreativní Evropa nabízí tři okruhy financování prodeje a distribuce:

   Selektivní podpora (pro obchodní zástupce a distributory):  
Tento okruh financuje celoevropské kampaně spojené s distribucí 
filmů. Financování je poskytováno skupinám distributorů na spuštění 
propagační kampaně koordinované obchodním zástupcem. Toto 
financování pokrývá náklady na tisk a reklamu při distribuci filmů  
mimo zemi svého původu. 

   Automatická podpora (pro distributory):  
Tento okruh pomáhá distribuovat současné evropské filmy 
prostřednictvím finančních prostředků přidělených distributorům  
na základě jejich výsledků dosažených na trhu.

   Okruh sales agents:  
Tento okruh pomáhá distribuovat současné evropské filmy 
prostřednictvím finančních prostředků přidělených obchodním 
zástupcům na základě jejich výsledků dosažených na trhu.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Finanční podpora pro prodej a distribuci v akci

Německý film Hannah Arendt v režii Margarethy von 
Trotta byl uveden do kin v 24 evropských zemích.

Dánský snímek Kapringen byl distribuován do 
kin v 15 evropských zemích s finanční podporou 
dílčího programu MEDIA. 

foto © Zeitgeist Films
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Oslovení nového publika                                                
Oblast finanční podpory: sítě kin a práce s publikem 

K čemu slouží?
Prioritou programu Kreativní Evropa je budování publika pro evropský 
audiovizuální obsah na všech platformách. Cílem je zvýšit viditelnost  
a posílit distribuci evropských filmů podporou kreativních a inovativních 
způsobů oslovení širších okruhů publika – především mladých lidí. Patří 
sem projekty na podporu filmové gramotnosti. 

Co tento program podporuje?
  Okruh pro sítě kin poskytuje finanční podporu sítím kin, která 

promítají významný podíl zahraničních evropských filmů a která navíc 
vyvíjejí vzdělávací aktivity pro mladé diváky. Kina získávají podporu 
prostřednictvím této sítě.

  Projekty na podporu filmového vzdělávání podporují spolupráci  
a partnerství mezi aktivitami zaměřenými na filmové vzdělávání  
v různých zemích a různých jazykových oblastech.

  Akce  zaměřené na práci s publikem podporují spolupráci mezi  
akcemi určenými k uvádění a propagaci úspěšných evropských filmů  
v různých zemích a na různých distribučních platformách.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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Koprodukční projekty v akci

PRIMEXCHANGE Europe–India byla první 
koprodukční iniciativa pro  navázání spolupráce 
mezi nezávislými filmovými producenty z Evropy 
a Indie. Tato iniciativa získala finanční podporu  
v roce 2012 a zaměřuje se na všechny oblasti 
vývoje projektu.

V roce 2011 podpořilo Balkan Documentary 
Centre (BDC) na Balkáně tvorbu a distribuci 
kriticky smýšlejících dokumentárních snímků. 
Tato iniciativa poskytla technickou podporu, 
počínaje zázemím pro rešerše až po produkční 
vybavení, postprodukční zařízení a virtuální síť. 

foto © Publika 
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Financování mezinárodních filmových 
koprodukcí 
Oblast finanční podpory: koprodukční fondy

K čemu slouží?
Kreativní Evropa pomáhá financovat koprodukce s cílem vytvářet 
kulturně rozmanité animované, hrané a dokumentární filmové projekty  
a zároveň umožňuje jejich šíření mezi novými diváckými okruhy.

Kreativní Evropa podporuje evropské organizace, aby koprodukovaly 
kreativní a umělecké filmové projekty a spolupracovaly s mezinárodními 
partnery při zahraniční distribuci těchto filmů (v Evropě i ve světě).  

Co podporuje?
Financování je poskytováno stávajícím evropským koprodukčním 
fondům s cílem pomoci financovat mezinárodní koprodukce, včetně 
celovečerních hraných animovaných a dokumentárních filmů, určených 
především pro uvedení v kinech.

Chcete získat více informací?
Na straně 48 najdete podrobné informace, jak podat žádost.
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foto ©  Liverpool City Council
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3. část: 
Ceny a zvláštní akce v rámci 
programu Kreativní Evropa
Ceny programu Kreativní Evropa v oblasti kulturního dědictví, 
architektury, literatury, hudby a kinematografie jsou příležitostí 
upozornit na vynikající kvalitu a úspěch evropských aktivit  
v těchto oblastech.

Ceny vyzdvihují práci umělců, hudebních skupin, architektů, 
autorů, filmařů a lidí pracujících v oblasti kulturního dědictví. 

Tato část popisuje nabízené ceny. Rovněž se zaměřuje na dvě 
prestižní speciální akce: Evropská hlavní města kultury a značku 
Evropské kulturní dědictví. Tyto tituly mají za úkol poukázat na 
příklady evropské bohaté kulturní rozmanitosti a dědictví.
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Cena Evropské unie za literaturu 
Tato cena Evropské unie prezentuje rozmanitost, bohatost a kreativitu 
evropské současné literatury. Vítězní autoři mohou oslovit širší okruh čtenářů 
mimo státní i jazykové hranice. Národní poroty ze třetiny účastnických 
zemí každoročně vybírají vítězné autory a všechny zapojené země jsou 
reprezentovány v cyklu tří let.  

Ceny Evropské unie za literaturu se každoročně udělují na slavnostním předávání 
v Bruselu. V roce 2013 byli oceněni tito autoři: Isabelle Wéry (Belgie), Faruk Šehić 
(Bosna a Hercegovina), Emilios Solomou (Kypr), Kristian Bang Foss (Dánsko), 
Meelis Friedenthal (Estonsko), Lidija Dimkovska (Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie), Katri Lipson (Finsko), Marica Bodrožić (Německo), Tullio Forgiarini 
(Lucembursko), Ioana Pârvulescu (Rumunsko), Gabriela Babnik (Slovinsko) a 
Cristian Crusat (Španělsko).  

foto © François Walschaerts
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Ceny European Border Breakers Awards 
Evropa je proslulá svou bohatou hudební rozmanitostí a talentovanými 
hudebníky. Cenu European Border Breakers Award (EBBA) každoročně 
získá deset umělců. Cena pomáhá začínajícím umělcům oslovit nové okruhy 
publika a získat uznání mimo svou zemi. Akce zahrnuje vystoupení vítězných 
hudebníků a je ke zhlédnutí na YouTube a televizních stanicích po celé Evropě.

Mezi vybranými vítěznými umělci pro rok 2014 byli: GuGabriel (Rakousko), 
Lukas Graham (Dánsko), Woodkid (Francie), Zedd (Německo), Ásgeir (Island), 
Kodaline (Irsko), Jacco Gardner (Nizozemsko), Envy (Norsko), Icona Pop 
(Švédsko) a Disclosure (Velká Británie).

foto © EBBA 2010
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Cena Evropské unie za současnou architekturu
Cena Evropské unie za současnou architekturu, udělovaná každé dva roky, je 
nejprestižnějším oceněním v oblasti evropské architektury. Cena vyzdvihuje do 
popředí oblast, která je jádrem evropských kulturních a kreativních odvětví a 
oslavuje jejich přínos k novým nápadům a technologiím.

Hlavní cenu za rok 2013 získali Henning Larsen Architects, Studio Olafur 
Eliasson a Batteríið Architects za Harpu, což je koncertní sál a konferenční 
centrum v islandském Reykjavíku. Cena Emerging Architect Special Mention 
připadla Maríi Langaritě a Víctoru Navarrovi za Nave de Música Matadero (Red 
Bull Music Academy) ve španělském Madridu.

foto © Nic Lehoux
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Cena Evropské unie za kulturní dědictví 
Cena Evropské unie za kulturní dědictví oslavuje znamenitost v péči o kulturní 
dědictví. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích: památková péče; 
výzkum; zásluha v oboru ( jednotlivec či organizace); a vzdělávání, školení a 
zvyšování povědomí veřejnosti.

Z 30 oceněných projektů za rok 2013 bylo sedm jmenováno laureáty ceny 
Grand Prix a oceněno částkou 10 000 eur. Jedná se o tyto projekty: Tallinn 
Seaplane Harbour (Estonsko), Roman Theatre of Medellin (Španělsko), 
Strawberry Hill (Velká Británie), Restoration of the Exceptional Machines 
of Wielemans-Ceuppens Brewery (Belgie), ESMA – Committee for the 
Conservation of the Acropolis Monuments (Řecko), Association for the 
Promotion of Art and Culture in the Eastern Part of Germany (Německo) a SOS 
Azulejo Project (Portugalsko). Jednomu z 30 vítězů, Propylaea Central Building 
(Řecko), byla rovněž udělena cena publika prostřednictvím  
internetového hlasování. 

foto © Ilias Georgouleas
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Cena Evropské unie MEDIA
Tato cena je udělována nejlepšímu projektu s komerčním potenciálem, 
který žádal o podporu vývoje. Může se jednat o hraný, animovaný nebo 
dokumentární film, který musí být uveden v kinech. Vítěze vybírá porota 
nezávislých odborníků a zástupců Evropské komise.

V roce 2013 byla tato cena udělena Thomasi Vinterbergovi za filmový projekt 
The Commune, který líčí příběh života v dánské komuně v sedmdesátých 
letech minulého století. Cenu získal na slavnostním předávání během 
Filmového festivalu v Cannes 19. května 2013. O cenu se dělí se spoluautorem 
Tobiasem Lindholmem a producenty Sisse Graum Jørgensenem  
a Mortenem Kaufmannem.

foto © European Commission
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Značka Evropské kulturní dědictví

Značka Evropské kulturní dědictví (EHL) 
představuje most mezi Evropskou unií a 
jejími občany. Cílem je udělit značku místům, 
která zaujímají klíčovou roli v evropské historii 
a integraci. Tato iniciativa pomáhá posílit pocit 
sounáležitosti vyzdvihnutím prvků společné 
historie a dědictví. Program nejenže podněcuje 
kulturní turismus, ale také pěstuje schopnost 
vnímat hodnoty Evropské unie a zároveň zvyšuje 
povědomí veřejnosti o dějinách Evropy.

V roce 2014 18 členských států bude moci předložit navrhovaná místa pro udělení 
značky EHL: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, 
Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Evropská hlavní města kultury 
Iniciativa Evropská hlavní města kultury 
vyzdvihuje bohatství a rozmanitost 
evropských kultur a oslavuje kulturní 
vazby mezi Evropany. Dva členské státy 
jsou každoročně vyzvány, aby se ujaly 
role hostitele této akce. Od svého 
uvedení v roce 1985 se tímto titulem 
pyšní asi 50 měst po celé Evropě. 

V roce 2014 jsou Evropskými hlavními městy kultury Umeå (Švédsko) a Riga 
(Lotyšsko); v roce 2015 Mons (Belgie) a Plzeň (Česká republika); Donostia-San 
Sebastian (Španělsko) a Wrocław (Polsko) v roce 2016; a Aarhus (Dánsko) a Pafos 
(Kypr) v roce 2017. 

Zvláštní akce v rámci programu Kreativní Evropa

foto © Joao Octavio. Fundacao Cidade de Guimarães 

foto © AKP Schleinzer
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Zvláštní zaměření na: přístup k financím

Nástroj finančních záruk pro malé a střední podniky 
činné v kulturním a audiovizuálním odvětví

K čemu slouží?
Malé a střední podniky (MSP) v kulturním a audiovizuálním odvětví potřebují 
finanční prostředky ke svému rozvoji, ale mnoho jich má potíže se  
získáváním půjček.

V roce 2015 bude postupně zaveden nástroj pro kulturní a audiovizuální 
odvětví, který má malým a středním podnikům usnadnit přístup k soukromým 
financím. Tento nový nástroj vytvoří pobídky pro finanční instituce, aby malým 
a středním podnikům v kulturním a audiovizuálním odvětví nabídly půjčky, 
které odpovídají jejich potřebám.  

Co tento nástroj bude podporovat?
Evropská unie zřídí záruční fond ve výši 121 milionů eur, který účastníci-věřitelé 
budou moci využít v případě, že audiovizuální nebo kulturní organizace nebude 
schopna splatit půjčku. Díky nižšímu riziku budou finanční instituce ochotnější 
takovou půjčku poskytnout.

Finanční instituce obdrží částečnou záruku na poskytnuté půjčky. Za 
poskytnutí záruky musí věřitelé nabídnout půjčky malým a středním podnikům 
v kulturních a audiovizuálních odvětvích a budou podporováni v tom, aby jako 
bankovní záruku přijímali nehmotná aktiva (duševní vlastnictví). 

Kromě toho nový nástroj pro budování kapacit (Capacity Building Scheme) 
poskytne věřitelům odborné služby, které jim pomohou lépe pochopit  
toto odvětví. 

Více informací získáte na adrese ec.europa.eu/creative-europe.
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Informace pro žadatele

Kdo se může zúčastnit? 
Do programu se mohou zapojit organizace z kulturního a audiovizuálního 
sektoru (například architektura, archivy a knihovny, audiovize, kulturní dědictví, 
design, festivaly, hudba, scénická umění, nakladatelství, rozhlas a vizuální 
umění). Žadatelé musí zajistit určitý minimální počet partnerů z minimálního 
počtu zemí, kteří se do programu zapojí. Podrobnější pokyny k předkládání 
žádostí najdete ve Výzvě k předkládání žádostí (Call for Proposals). 

Účastnické země
Programu Kreativní Evropa se účastní všechny členské země EU. Do programu 
se rovněž mohou zapojit kandidátské země a potenciální kandidátské země, a 
také Island a Norsko. Země sousedící s Evropou si mohou podat žádost, ovšem 
za určitých podmínek.

Příležitost mohou dostat i projekty, do nichž jsou zapojeny subjekty 
nezúčastněných zemí. Podmínky účasti jsou specifické pro každou jednotlivou 
aktivitu. Více informací najdete v pokynech k Výzvě k předkládání žádostí (Call 
for Proposals).

Kde mohu získat více informací? 
Navštivte internetové stránky na adrese eacea.ec.europa.eu nebo kontaktujte 
informační oddělení projektu Kreativní Evropa ve své zemi na adrese   
ec.europa.eu/creative-europe/desks.

Jak mohu podat žádost? 
Výzvu k předkládání žádostí a pokyny pro žadatele najdete na adrese 
eacea.ec.europa.eu. 

Tato příručka poskytuje přehled příležitostí, které nabízí program 
Kreativní Evropa. Není však vyčerpávající a nenahrazuje směrnice 
platné pro Výzvu k předkládání žádostí. Doporučujeme, abyste si před 
předložením žádosti tyto informace pozorně přečetli.
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foto © MEDIA-stands.eu
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JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU

Bezplatné publikace:
  jeden výtisk:
  prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

  více výtisků, plakáty či pohlednice:
 v zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm) 
 a v delegacích Evropské unie  v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm);
 můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm  
 nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).

(*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty  
 nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:
 prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Předplatné:
 u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie 

 (http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).
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Více informací naleznete na adrese: 

ec.europa.eu/creative-europe

... nebo se zapojte do diskuze na sociálních médiích: 

  Creative Europe

  #CreativeEurope

Představivost. Kreativita. Sdílení.

© Evropská unie, 2014 

Na každé použití fotografií nebo jejich reprodukci, na něž se 
nevztahuje autorské právo Evropské unie, 
musí být vyžádáno svolení pro použití těchto materiálů přímo od  
držitele/držitelů těchto autorských práv.
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