Zápis ze schůzky iniciativy Za Česko kulturní s náměstkem MK MgA. Radkem
Zdráhalem
Datum: 13.12.2010
Místo: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1
Přítomni:
Jan Vávra, Olga Škochová, Šárka Havlíčková (Za Česko kulturní)
Radek Zdráhal, Stanislav Brunclík (Ministerstvo kultury)
1)
Výstupy Analýzy vlivu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu
neziskovým organizacím v oblasti kultury realizované ZČK
- Zástupci Za Česko kulturní (ZČK) seznámili zástupce Ministerstva kultury (MK)
s obsahem Analýzy vlivu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu neziskovým
organizacím v oblasti kultury
- MK má k dispozici nově vypracovaný systém, metodiku rozdělovaní dotací
mezi jednotlivé obory – ZČK o jeho znění požádala a bylo jí přislíbeno, že jej dostane
elektronicky od MgA. Zdráhala
- Iniciativa Za Česko kulturní navrhla řešení pro bleskový průzkum potřeb
jednotlivých uměleckých oborů v rámci grantového řízení. Předsedové grantových
komisí budou pověřeni úkolem vypracovat návrh optimálního financování projektů
s ohledem na jejich kvalitu a rozpočtové potřeby. Po odborném kvalitativním
zhodnocení projektů, kdy výběrem postoupí do užšího řízení pouze projekty, které
jsou dle odborného posouzení kvalitní a zaslouží si grantovou podporu z programů
MKČR, grantová komise pod vedením předsedy vypracuje návrh na přidělení dotací,
který bude respektovat obecná pravidla pro poskytování dotací avšak zároveň se
nebude vázat na konkrétní aktuální alokaci prostředků pro grantové řízení. Vznikne
tak odborně posouzený návrh na finacování kvalitních projektů v rámci
jednotlivých oborů, který poskytne bleskovou analýzu potřeb jednotlivých
uměleckých oblastí a který bude mít kredibilní hodnotu. Tyto údaje se mohou stát
expertním podkladem pro argumentaci o skutečných potřebách rozvoje jednotlivých
oborů a zároveň naplní reálné poslání grantového řízení. Iniciativa ZČK by ráda
využila tyto údaje jako doplnění Analýzy a také jako možné kvalitní podklady pro
budoucí jednání o rozpočtových potřebách živého umění (např. na půdě PSP ČR).
MK se k tomuto návrhu vyjádřilo pozitivně.
- MK chystá kroky, jak více propojit stát, kraje a obce, zatím se konkrétní návrhy
připravují. Zástupci ZČK to kvitují s povděkem, ale vyjádřili obavu, že pokud se
podmíní získání státní dotace získáním dotace z obce (a ne naopak), bude to mít
neblahý dopad na progresivní umění. V krajích a obcích většinou nerozhodují o
dotacích odborníci, ale politici, naproti tomu ministerské komise disponují
kvalifikovanými odborníky v komisích, kteří dovedou rozlišit aktuální progresivní
umění
- MK připravuje víceleté financování živého umění – ZČK se chce aktivně účastnit a
bude proces monitorovat, zvlášť uvítá pokud jím také dojde k transparentnímu
vyhlašování a schvalování tzv. prioritních akcí

2)
Nová image kultury a umění - současný ministr kultury může být
první, kdo vytvoří jinou image kultuře a umění
- zástupci ZČK chtěli seznámit MK s aktuálním stavem Koncepce účinnější podpory
umění a upozornili na blížící se konec platnosti Koncepce
- v diskusi otevřeli otázky: Kdy a jak se začne vytvářet nová strategie? V jaké
návaznosti bude realizována prováděcí strategie? Neexistence prováděcí strategie byla
základním kamenem úrazu stávající Koncepce. Participace veřejnosti na tvorbě
strategie – široká odborná diskuse – propojení argumentů vzhledem k sociálním,
ekonomickým a imanentním hodnotám, přínosům kultury. Návaznost strategie na
další resorty. (Inspirace kvalitními zahraničními dokumenty v našem kontextu např.
Creative Britain)
- MK zatím nepodniká žádné kroky směrem k vytvoření nové koncepce, nad smyslem
a funkčností takovýchto dokumentů vyjádřilo pochybnosti, aktuálně preferuje
konkrétní kroky, které budou mít efekt v blízkém horizontu před prací nad
dlouhodobou vizí a koncepcí. Zástupci ZČK se domnívají, že je třeba paralelně
pracovat na obojím a v tomto směru dále povedou diskusi.
3/ Balíček otevřenosti
- pan náměstek Zdráhal převzal dokument ZČK “Balíček otevřenosti” včetně oficiální
reakce Rady pro umění na balíček z dubna 2010 a slíbil reakci a informaci o možné
implementaci do procesů MK, datum: do příští schůzky
Příští schůzka byla dohodnuta na 12. ledna 2011 v 10:00 na Ministerstvu kultury
Dne 20. 12. v Praze
Zapsal: Jan Vávra (Za Česko kulturní)
Dne: 6 1. V Praze
Zápis ověřil: Stanislav Brunclík (MK)

