Zásady pro poskytnutí podpory v rámci výzvy PerformCzech Links
Cíl výzvy: Cílem výzvy PerformCzech Links je podpořit akce zaměřené na internacionalizaci
současných scénických umění, jejichž součástí je šíření informací o něm, navazování a rozvíjení
kontaktů se zahraničními profesionály, poskytování zpětné vazby umělcům působícím v oblasti
českých scénických umění k jejich dílům včetně konfrontace s děním v této oblasti v zahraničí.
Českým scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla,
tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou.
Uznatelní žadatelé: Pořadatelé festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií a podobných
akcí, které se konají v ČR, v zahraničí nebo online a jejichž součástí je prezentace současných českých
scénických umění pro zahraniční experty a odborné publikum (dramaturgy, kurátory, kritiky,
teoretiky, kulturní manažery a další experty).
Základní podmínky pro využití podpory: Podpora je primárně určena na cestovní náklady,
titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ do světových jazyků, přípravu PR materiálů a
komunikaci. Mezi neuznatelné náklady patří autorské honoráře, mzdy a další osobní náklady a
produkční služby. V případě akcí v zahraničí může být použita také na náklady spojené s účastí
individuálních zástupců českého scénického umění na zahraničních akcích (člen inscenačního týmu,
člen uměleckého vedení souboru/divadla, dramatik, teoretik apod.). V případě akcí v ČR může být
použita na náklady spojené se zajištěním účasti zahraničních expertů (člen jury, kurátor, umělecký
ředitel, kritik apod.). V případě akcí online může být použita na náklady spojené s prezentací umělců,
děl a organizací v rámci pořádaných akcí.
Podpora není určena na hostování českých uměleckých souborů v zahraničí a nemůže mít charakter
stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu. Lze žádat na akce, které probíhají v období 1. 1. 31. 12. 2022.
Výběr projektů k podpoře a podmínky jejího čerpání:
Výběr projektů určených k podpoře provádí Dramaturgická rada PerformCzech. S úspěšnými žadateli,
kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou
uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu
zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena
až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Vybraný subjekt bude uvádět
logo IDU a logo informačního portálu PerformCzech včetně internetové adresy ve všech oficiálních
tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.
Výše podpory:
Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20-30.000 Kč. V prvním kole výzvy na
rok 2022 se počítá s podporou 10-15 akcí.
Online formulář najdete ZDE: https://mis.idu.cz/
Termín pro podání žádostí 1.3. 2022 (23:59).

