Kulturní ∞
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ
Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských činností zde.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nový program COVID-nájemné. Ti, kteří splňují kritéria, mohou žádat
o státní podporu nájemného na dobu nuceného uzavření provozovny. Více informací zde.

Podpora projektů profesionálního umění v rámci tzv. záchranného balíčku

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie
koronaviru COVID 19 na sektor kultury, vyhlašuje Ministerstvo kultury mimořádnou výzvu k podávání žádostí o
dotaci na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění.
O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž
těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením.
Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici zde.

Kulturně-kreativnímu průmyslu pomůže nový dotační program

Vláda schválila záměr na speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl (KKP). Připravilo ho
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Má za cíl zmírnit negativní
dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu v ČR.
Také má přispět ke stabilizaci tohoto sektoru, vytvořit nové modely partnerských spoluprací a podpořit rozvoj
kreativní ekonomiky. Podstatou programu je podpora malých klubů, festivalů, divadel bez podpory aj. Pomoc
má být dvojího druhu: přímé peníze a kreativní vouchery. Znění programu by měla vláda projednat v brzké
době. Výzva na tento dotační program by pak mohla být vyhlášena ještě v průběhu července. Více tady.

LIBERECKÉ NEJEN KULTURNÍ AKTUALITY
Liberec začal pracovat na strategickém dokumentu pro oblast kultury. Proběhlo již zasedání dvou
konzultačních skupin a na podzim se chystá setkání kulturního fóra.
Děkujeme - koncert pro všechny, kteří pomáhali v pandemii – 28. června se od 19:00 na náměstí Dr. E. Beneše
uskuteční speciální koncert jako poděkování pro všechny, kteří pomáhali v pandemii. Vystoupí Big’O’Band
Marka Ottla spolu s Honzou Křížem.
Od pátku 27. června bude v Malé výstavní síni ke spatření výstava světoznámého skláře a grafika Zdeňka
Lhotského. Výstavu Liberec připravil ve spolupráci s Křišťálovým údolím.

Magistrát města ^Liberec

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

a. nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, t. +420 485 243 111, f. +420 485 243 113, IČ 00262978
elektronická podatelna. posta@magistrat.liberec.cz, e. info@magistrat.liberec.cz, ič. 00262978, datová schránka. ID 7c6by6u

Byla ukončena první fáze obnovy kaple Božího hrobu v areálu barokní zahrady kostela Nalezení sv, Kříže. Jedná
se o soubor unikátních barokních památek v Liberci. Více informací zde.

DOBRÉ ODKAZY A INSPIRACE
Stránky Turistického regionu Jizerské hory, kam samozřejmě Liberec patří!
European Cultural Foundation - Evropská kulturní nadace, partnerská organizace Eleusis 2021, vydala
druhou po sobě jdoucí otevřenou výzvu the Culture of Solidarity Fund. Tento program podporuje originální
kulturní iniciativy, které uprostřed celosvětové krize posilují solidaritu Evropy a myšlenku společného veřejného
prostoru. Uzávěrka přihlášek je 14. 07. 2020. Neváhejte si zkusit požádat o podporu zde.
Civic Europe je inkubátorem nových nápadů pro organizace i jednotlivce ve střední, východní a jižní Evropě.
Podporuje organizace občanské společnosti na místní úrovni. Poskytuje granty až do výše 50 000 EUR a
mentoruje až 15 nápadů místních iniciativ. Více info zde.
Nová platforma Creatives Unite Evropské komise nabízí společný prostor pro všechny, kteří hledají informace,
zdroje a další sítě a organizace v kulturním a kreativním prostoru reagující na koronakrizi, odkaz je dostupný

zde.
Ke stému výročí narození připravil IDU nejvýznamnějšímu českému scénografovi Svobodovi virtuální
výstavu, která představuje přes třicet tuzemských i zahraničních inscenací. Výstavu si je možné prohlédnout

zde.

Portál ČT24 průběžně aktualizuje přehled „co se v kultuře (ne)děje.“ Online soupis najdete tady.
Kultura v karanténě: Institut umění – Divadelní ústav, pod který spadá dílčí program Kreativní Evropa Kultura,
vydává mimořádný zpravodaj týkající se opatření v kulturním sektoru. Pátý díl obsahuje mimo jiné přehled
opatření Evropské unie, vydání najdete zde. Všechny vydané newslettery jsou pak k dispozici zde..
Publikace Creative Europe Networks - V roce 2017 se Evropská komise rozhodla podpořit celkem 28
evropských sítí v oblasti kreativního a kulturního sektoru. Nyní všechny představuje v publikaci Creative

Europe Networks. Každé ze sítí je věnována jedna strana, která čtenářům představí jejich vizi, cíle i přidanou
hodnotu pro evropskou kulturu.
Letošní Cenu Jiřího Bělohlávka získal dirigent Robert Kružík. Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do třiceti
let, která byla dnes podruhé vyhlášena na počest bývalého šéfdirigenta a hudebního ředitele České
filharmonie, získal dirigent Robert Kružík. V průběhu open air koncertu na zámku Sychrov, který živě vysílala
Česká televize na programu ČT art a na Facebooku, mu ji předala manželka Jiřího Bělohlávka Anna Fejérová.

Máte-li další zajímavé informace, pošlete nám je.
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