
Dotační programy MK umožňující ucházet se o finanční podporu pro projekty k významným výročím roku 2018 

spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) 

 

 

Odbor Název programu Určení žadatelé Druhy podporovaných 

aktivit 

Finanční 

prostředky 

určené pro 

dané 

výběrové 

dotační 

řízení 

Termín 

vyhlášení 

programu 

Termín podání 

žádosti 

Kontaktní osoba 

pro poskytování bližších 

informací 

OMG Kulturní aktivity  - Podpora 

projektů k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 

1993) v roce 2018  

 

Vlastníci/správci sbírek 

zapsaných v CES mimo 

příspěvkových organizací 

Ministerstva kultury 

Dotace budou udělovány pro 

tematické okruhy: 

1) výstavní projekty 

 

2) muzejní programy dle § 

10a odst. 2 písm. b) 

zákona č. 122/2000 Sb., o 

ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně 

některých dalších zákonů. 

 

10 000 000,- 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 

 

Dana Jandová 

T: 257 085 447 

E: dana.jandova@mkcr.cz 

 

 

OPP 

Kulturní aktivity v 

památkové péči - Projekty 

v oblasti památkové péče 

zaměřené na připomínky a 

oslavy významných výročí 

roku 2018 spojených s naší 

státností (1918, 1968, 1993) 

 

Spolky a obecně 

prospěšné společnosti  

Budou podpořeny projekty 

zaměřené na památkovou péči, 

a to: 

1. sborníky, periodika 

2. konference, sympozia, 

semináře 

3. přednášky 

4. veřejné soutěže, 

přehlídky a výstavy 

348 000,- Srpen 2017 do 31. 10. 2017 Ing. Vladimíra Applová 

T: 257 085 418 

E: vladimira.applova@mkcr.cz 

 

 

ORNK Kulturní aktivity – Podpora 

regionálních kulturních 

tradic – Připomínka a 

oslava významných výročí 

roku 2018 spjatých s naší 

státností (1918, 1968, 1993) 

 

Právnické a fyzické 

osoby, spolky a občanská 

sdružení registrovaná ve 

smyslu zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších 

předpisů, nejpozději do 

Podpora kulturních akcí a 

projektů spjatých s oslavami a 

připomínkami významných 

výročí roku 2018 spjatých 

s naší státností, vyjma oslav a 

připomínek konce 1. světové 

války 

10 000 000,-  Srpen 2017 1. kolo:  

do 31. 10. 2017 

 

2. kolo: 

 do 30. 4. 2018 

Ing. Mgr. Monika Eretová,  

T: 257 085 292 

E: monika.eretova@mkcr.cz, 
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 31. 12. 2016 vyjma 

státních příspěvkových 

organizací zřizovaných 

MK 

OULK, 

 

oddělení 

umění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní aktivity  -  Podpora 

projektů k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 

1993) v rámci výběrových 

dotačních řízení v oblasti: 

- profesionálního 

divadla  

- profesionálního tance, 

pohybového a 

nonverbálního divadla 

- profesionálního 

výtvarného umění 

- profesionálního 

hudebního umění 

v oblasti klasické 

hudby 

- profesionálního 

hudebního umění 

v oblasti alternativní 

hudby.  

 

 

 

 

fyzické a právnické osoby 

působící v oblasti kultury 

(s výjimkou státních p.o. 

MK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti o dotace na projekty 

vztahující se k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 1993) 

v roce 2018 lze předkládat 

v rámci tematického okruhu 

dle příslušných uměleckých 

oborů. 

 

divadlo: 

1 700 000,-  

 

tanec: 

1 700 000,- 

 

výtvarné 

umění: 

1 700 000,- 

 

klasická 

hudba: 

1 700 000,- 

 

alternativní 

hudba  

1 700 000,- 

 

 

Srpen 2017 Do 2. 10. 2017 divadlo a tanec:                 

MgA.Nataša Zichová,                

T: 257 085 213, 

E: natasa.zichova@mkcr.cz 

 

výtvarné umění: 

Mgr. Zdeňka Heroutová, 

T: 257 085 212, 

E: zdenka.heroutova@mkcr.cz 

 

klasická hudba: 

PhDr. Vít Roubíček, 

T: 257 085 218, 

E: vit.roubicek@mkcr.cz 

 

alternativní hudba: 

Mgr. Jiří Pilip, 

T: 257 085 466, 

E: jiri.pilip@mkcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

OULK, 

 

oddělení 

literatury a 

knihoven: 

Kulturní aktivity - dotační 

řízení Knihovna 21. století 

 

provozovatelé knihoven 

evidovaných dle zákona č. 

257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných 

knihovnických 

a informačních služeb 

(knihovní zákon), ve 

znění pozdějších 

předpisů; spolky dle 

zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a 

zájmová sdružení 

právnických osob dle 

zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, jejichž 

hlavním účelem je 

knihovnická a informační 

Žádosti o dotace na projekty 

vztahující se k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 1993) 

v roce 2018 lze předkládat 

v rámci okruhu č. 3 Kulturní, 

výchovná a vzdělávací činnost 

 

1 300 000,- Říjen 2017 Do 10. 12. 2017 

(termín stanoven 

nařízením vlády 

č. č. 288/2002 

Sb., kterým se 

stanoví pravidla 

poskytování 

dotací na 

podporu 

knihoven) 

Mgr. Zuzana Švastová 

T: 257 085 357 

E: zuzana.svastova@mkcr.cz 
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činnost či jejich podpora 

 

OULK, 

 

oddělení 

literatury a 

knihoven: 

Kulturní aktivity - Podpora 

projektů k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 

1993) v rámci výběrového 

dotačního řízení  

na podporu projektů 

v oblasti literatury 

Fyzické a právnické 

osoby (s výjimkou 

státních příspěvkových 

organizací zřizovaných 

Ministerstvem kultury) 

Žádosti o dotace na projekty 

vztahující se k připomínkám 

významných výročí naší 

státnosti (1918, 1968 a 1993) 

v roce 2018 lze předkládat 

v rámci okruhu č. 3 a č. 4 

200 000,- Srpen 2017 Do 2. 10. 2017 Bohumil. Fišer 

T: 257 085 220 

E: bohumil.fiser@mkcr.cz 

 

 

 


