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V oblasti kulturního dědictví bude podpořena ochrana a obnova movité- 
ho a nemovitého kulturního dědictví a realizace strategií pro jeho 

dlouhodobé využití. V oblasti současného umění bude podpořena 
kvalitní a původní umělecká tvorba a její prezentace v rámci scénického 

umění, vizuálního umění a literatury. Program se zaměří i na oblast 
umělecké kritiky, budování a posilování kapacit oborových uměleckých 

asociací, sítí a platforem. Důraz je obecně kladen na podporu kulturních 
projevů menšin a zpřístupnění kultury menšinám. Součástí programu je 

předem definovaný projekt Vybudování památníku obětem romského 
 holokaustu v Letech u Písku.

Představení Don Quijote v Činoherním 
studiu města Ústí nad Labem bylo součástí 

projektu 3 podoby svobody – podpora 
kulturní rozmanitosti v Ústí nad Labem. 

V prostorách Matematicko-fyzikální fakulty 
na Malostranském náměstí v Praze se 

podařilo zrekonstruovat prostor románské 
rotundy sv. Václava, která byla 376 let 

považována za ztracenou. Projekt získal 
ocenění Europa Nostra.

Na mezinárodním romském hudebním 
festivalu Romale 2015 v Hamrech u Poličky 

vystoupil např. i stočlenný dětský pěvecký 
sbor Čhavorenge. 

Národní památkový ústav spravuje více než 
stovku významných kulturních památek. 

V  rámci Fondů EHP získal podporu např. 
pro vybudování Hradního muzea a Centra 

studijních pobytů na Státním hradu a 
zámku Český Krumlov.

Výsledkem projektu Národního filmového 
archivu ve spolupráci s National Library of 

Norway je digitální restaurování čtrnácti děl 
českého filmového dědictví, včetně ikonic-

ké vánoční pohádky Tři oříšky pro Popelku. 
(Foto: Státní fond kinematografie)

Představení Sniper’s Lake vzniklo díky 
spolupráci tanečníků z české skupiny  

Spitfire Company a norského tanečního 
centra ve městě Bærum. Tématem bylo 

uprchlictví a skryté hrozby života člověka  
v současné době. 


