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Grant ČKA
o Jen pro mlade architekty?
Databáze/rozcestník
o Newsletter od nějaké neziskovky by se nejspíš odebíral, aby se z něj lépe mohl udělat výtah –
záleží na Martinovi
o Je otazka, kdo ma byt prijemcem takoveho newsletteru – pouze autorizovani architekti nebo
vsichni architekti vcetne studentu?
o Úkoly
 Martin – připravit databázi, závisí na rozhodnutí ČKA
Struktura grantů pro architekturu
o Struktura by měla mít 4 vrstvy s tím, že by mohla být zvlášť upravena pro jednotlivé instituce
(platí, že by měla obsahovat minulé výzvy a z nich vycházet při lobbingu pro výzvy budoucí)
 Hlavní rozdělení do 5 základních bodů včetně anotací
 Podrobné rozepsání struktury těchto bodů
 Příklady grantů, které byly čerpány v předchozím období 2007-13
 Přiřazení ministerstev a jejich OP pro budoucí období 2014-2020
o Filmové granty (zpracoval Ondra) – ročně asi 150 milionů, mělo by být až 300
 Státní fond kinematografie
 Nezávislý na ostatních oborech, něco jako Fond KP v NL
o Úkoly
 Ondra/Marcela/Martin – celková úprava vrstev struktury – s ohledem na minulé i
budoucí grantové výzvy (ideálně by měla vycházet z Databáze, pokud si ji ČKA nechá
zpracovat)
 Ondra – výstup z dotazu ohledně zahraničních grantů – do 30.6.
 ? (musíme se domluvit) – výstup za obor architektury pro Institut umění – Mapování
kulturních a kreativních průmyslů – do 24.6.
Ostatní
o Grant CEC5 – zjistit, proč o něj ČKA skrze Dalibora Boráka žádala a co je přesně jeho
předmětem (Michal, Martin)
 Praktická rovina – podpora výstavby objektů s energeticky šetrnými technologiemi
 Byl CEC6
 Nejspíš bude i CEC7
o Granty pro ČKA
 CPV – v současné době se ve vzdělání podporují především oblasti environmentální
výchovy nebo IT
 Může si ČKA vůbec dovolit získat grant – z hlediska personálního obsazení?
o Lobbing na ministerstvech – proběhly schůzky na MPSV a MMR, domluvena je schůzka na
MPO – potřeba zamyslet se nad dokumentem, který se bude na schůzky nosit a také nad
složením týmu na schůzky – někdy by bylo vhodné, aby nás šlo více – bude upřesněno, ze
schůzek budou zpracovány zápisy (Michal)
Následující schůzka PSG bude ještě upřesněna.

