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EHMK 2028 
 

Nový mluvčí projektu Evropského hlavního města kultury!  
 
Kandidaturu Liberce na Evropské hl. město kultury 2028 podporuje
celé politické spektrum. Celý článek si můžete přečíst zde. 
 
Kreativní Liberec na sociálních sítích! Na FB, insta i twitteru.  
 
Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
S klíčovými myšlenkami EHMK se můžete seznámit zde. 
 
S projektem Chemnitz - nového evropského hlavního města kultury
pro rok 2025 se můžete seznámit zde. 
 
Rozhovor s Leonem Jakimičem o Liberci jako EHMK 2028. 

 
Sklo a dřevo v podobě Jizerského šperku.

 

Povídky malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde 
 
Výzva #zakreativnicesko vyslyšena. Kultura a kreativní sektor
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by měl být z Národního plánu obnovy podle MPO podpořen
částkou 8,1 mld. korun. Více naleznete zde. 
 
Jak bude vypadat Kreativní Evropa v letech 2021– 2027? 
S radostí vám představujeme nový podrobný návrh programu
Kreativní Evropa na dalších sedm let! Níž najdete základní praktické
informace, celý text je už teď na webu zde. 
➡Výzvy k jednotlivým okruhům by měly být publikovány na konci
dubna 2021.  
➡Projekty evropské spolupráce bude možné předložit ve třech
kategoriích, ko�nancování EU se zvyšuje. 
➡Mezi hlavní priority v novém programu patří ekologická
udržitelnost projektů i podpora tématu rovnosti žen a
mužů. Dalším z klíčových cílů bude podpora přístupu a účasti
osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných
skupin.  
 
Připomínkujte návrh Státní kulturní politiky 2021–
2025+. Ministrstvo kultury ČR připravilo formulář, jehož
prostřednictvím je možné uvést připomínky k aktuálnímu návrhu
SKP. Dotazník je rozdělen dle jednotlivých částí textu SKP. Více zde. 
 
CzechInvest podpoří více než 300 inovativních startupů
v projektu Technologická inkubace. Agentura CzechInvest
v letošním roce spustí dlouho připravovaný projekt Technologická
inkubace. Rozhodla o tom na svém zasedání vláda. Ke klíčovým
oblastem, které jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický
rozvoj a konkurenceschopnost České republiky, CzechInvest řadí i
kreativní průmysly. Více zde. 
 
Firmy podnikající v živém umění mohou žádat o dotace v nově
vyhlášené výzvě 3.3 z programu COVID - KULTURA. Ministerstvo
kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu
3.3 z dotačního programu COVID – KULTURA pro �rmy. O
kompenzaci v souvislosti s koronavirem budou moci požádat �rmy
a neziskové subjekty pořádající kulturní akce. Více zde.

 

Liberecké nejen
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kulturní aktuality 
 

 
Vedení liberecké knihovny přebírá nová ředitelka. Dosavadní
ředitelka, Mgr. Blanka Konvalinková, která 11 let úspěšně řídila
Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, odešla k 31. březnu ze své
pozice a vedení knihovny předala své dlouholeté kolegyni a
zástupkyni PhDr. Daně Petrýdesové, jež uspěla ve výběrovém řízení
a funkci převzala od 1. dubna 2021. Více zde. 
 
ZOO znovu otevře 12. dubna. Více zde. 
 
Král komiků by 9. dubna oslavil 130. narozeniny. Činohra DFXŠ
připravila o slavném libereckém rodákovi Vlastovi Burianovi na
jeho počest novou inscenaci s názvem BURIAN. Více zde. 
  
Projekt náplavky je o krok blíž. Povodí Labe souhlasí
s odstraněním opěrné zdi na pravém břehu Nisy. Více zde. 
 
Do Soutěže Karla Hubáčka se přihlásilo 30 stavebních projektů.
Hlasování veřejnosti začalo 1. dubna. 
Podpořte svého favorita! Více zde. 
 
MAJSTREAM 15. dubna od 18:00! Jakub Marvan, moderátor ČRo
Liberec, fanoušek svaté trojice - Pearl Jam, Sylvester Stallone a
Cormac McCarthy, bude v duchu toho, co od nich kdy slyšel, viděl a
četl, zpovídat známé a zajímavé rodáky Libereckého
kraje. Tentokrát přijal pozvání knihkupec Martin Fryč a
dirigent Martin Doubravský 
 
Liberecký kraj vyhlásil nové dotační kolo v oblasti kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. 
Program Kulturní aktivity v Libereckém kraji v období 1. 7. 2021 -
31. 12. 2021. Více zde. 
Program Významné akce Libereckého kraje. Více zde. 
Program Záchrana a obnova památek v Liberecké kraji. Více zde.  
Program Řemeslná a zážitková turistika 2021. Více zde. 
Program Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová
stání. Více zde. 
Program Nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
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2021. Více zde. 
 
Areál Vratislavické kyselky po letech opět funguje. Vyrábí se tu
sirupy, v plánu je i minerálka. Až do roku 2008 se tu stáčela kyselka.
Poté vratislavický areál chátral a nezdálo se, že by ještě šel
zachránit. To se ale nakonec povedlo, náročná rekonstrukce trvala
dva roky a nyní už je tu opět živo. Svou výrobu sem přesunul
jablonecký výrobce sirupů, medicinálních vín a medovin Kitl, který
zde ve středu slavnostně zahájil výrobu. Více zde.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 
Osobnosti designu a marketingu se sejdou online. Připoj se ke
Konferenci ZDW. Další ročník Konference Zlin Design Week je
tady. Zájemce čekají v průběhu týdne od 8. do 14. května 2021
inspirující online přednášky českých i světových odborníků na téma
design a marketing, zapálené diskuze, předávání zkušeností a
motivace. Více zde. 
 
Aktuální informace o kultuře a kulturní politice ČR v rámci
Kompendií kulturních politik. Compendium of Cultural Policies &
Trends obsahuje pro�ly jednotlivých států, kde jsou informace
o jejich historickém vývoji, současné struktuře, �nančních
aspektech, speci�ckých sektorech a probíhajících debatách
v kontextu národní kulturní politiky. Více zde. 
 

Propagace českých studentů v zahraničí prostřednictvím
Czech Centres – dotazník. Dotazník je určen českým
vysokoškolským studentům uměleckých oborů. Dotazník zde.

 
Výzva projektu DigiTraining pro organizace v oblasti
kulturního dědictví. Projekt programu Kreativní Evropa
DigiTraining, Digital & Audiovisual Capacity Building for Accessible
Heritage vydal novou výzvu určenou organizacím působícím
v oblasti kulturního dědictví. Více zde. 
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Finská univerzita hledá partnery pro projekt v oblasti
vizuálního a performativního umění. Tématem projektu �nské
Turku University of Applied Sciences/Arts Academy je světlo. A to
konkrétně v evropském kontextu, v podobě experimentování se
světlem a tmou, s viditelným a zastíněným. Více zde. 
 
Webinář Evropského inovačního a technologického institutu
k nadcházející výzvě. Výzvou chce European Institute of
Innovation & Technology (EIT) podpořit inovace v kulturních
a kreativních odvětvích. EIT napomáhá spolupráci podniků,
vzdělávacích a výzkumných subjektů s cílem vytvořit prostředí
příznivé pro inovace a podnikání v Evropě. Webinář se koná 21.
dubna a více se dozvíte zde.

Nejkreativnějším startupem Česka se stala aplikace na čtení
pohádek Readmio.První místo a možnost reprezentovat Českou
republiku na globálním �nále online z Kodaně vyhrál startup
Readmio. Jeho mobilní aplikace doprovází čtení pohádky zvukovým
podkresem, hraným automaticky na základě rozpoznání
předčítaných slov, a tím oživuje rodinný zážitek. Na druhém
a třetím místě se umístily �rmy s fyzickým produktem – ekologické
tenisky Kave Footwear, vyráběné z kávové sedliny, a hodinky
Leitners Watch propojující tradiční hodinářské řemeslo
s moderními technologiemi. Více zde. 
 
Nadace Open Society Fund Praha – posílení digitálních
kompetencí neziskových organizací. Potřebujete ve vaší
organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních
technologií? Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné
výši 30 000–70 000 Kč (1 000 do 3 000 eur), a to na projekt v délce
1–12 měsíců. Podrobnosti lze nalézt zde. 
 

Magistrát města^Liberec          Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, +420 485 243 175, kultura@magistrat.liberec.cz

 
Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru? Napište nám na kultura@magistrat.liberec.cz 
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