
Podpora projektů kreativního učení

Výzva č. 3/2022 Národní plán obnovy



Číslo výzvy 3/2022 

Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru 

Iniciativa Status umělce 

Termíny výzvy Zveřejnění výzvy: 30. 5. 2022 
Žádosti je možné podávat v období:  
od 7. 6. 2022 od 9.00 hod. do 11. 7. 2022 do 15.00 hod. 

Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2023. 

Alokace celkem 130 mil. Kč na roky 2022 a 2023 

Indikátory výzvy Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a 
kreativním sektoru/ Podpora lektorů kreativního vzdělávání a dalších 
profesionálů rozvíjejících své znalosti a dovednosti v této oblasti. 

 



Kreativním učením se rozumí vzdělávání, ve kterém jsou umění a
tvůrčí aktivity vědomě a cíleně užívány k rozvoji kompetencí,
afektivních a kognitivních schopností, dovedností a znalostí dětí i
dospělých.

1. rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení
dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání,

2. propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce
kulturních institucí a škol,

3. podporu projektů zážitkové pedagogiky,
4. podporu projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků

potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a
zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.



Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a
kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních
projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity,
kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a
zájmu žáků o umění a kulturu.

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy
Status umělce je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně
2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru,
tj. konečných příjemců podpory.

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a
další profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své
znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný
počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250
osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.



Popis podporovaných aktivit – tematické okruhy

• Projekty kreativního učení realizované ve školách
Projekty rozvíjející tvůrčí schopnosti a kreativní myšlení žáků, projekty 
zaměřené na zvyšování kompetencí rozumět umění a zájmu o kulturní dění.  

• Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích 
Lektorské a edukační programy, tvůrčí dílny, kurzy, workshopy pro děti a 
dospívající.

• Spolupráce kulturních institucí a škol
Koordinační aktivity a metodická podpora v oblasti kreativního vzdělávání.

• Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a 
kreativního sektoru

Realizace konferencí, kurzů a workshopů na téma kreativní učení. 

• Jiný projekt z oblasti kreativního učení
Realizace vzdělávacích projektů pro děti a dospívající, zaměřených na rozvoj 
kreativity a zájmu o umění, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených 
tematických okruhů.



Celkové údaje o výsledku výzvy
• Celkem přihlášených projektů: 254

• Z toho podpořených: 175

• Alokováno celkem na rok (9/2022 – 6/2023) 

• Celkem rozděleno: 89 349 652 Kč

 



Děkujeme za pozornost!


