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Titlul cererii: SPRIJIN PENTRU PROIECTE DE COOPERARE LA NIVEL EUROPEAN 2016
Program: EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, subprogramul CULTURA
Referinta: EACEA 29/2015
Domenii: cultură, educaṭie ṣi formare, noi tehnologii, comunicare, inovare, etc.
buget/sumă acordată
pe proiect
35.000.000€
maximum 2 mil.
€/proiect ṣi 60% din
totalul costurilor
eligibile în funcṭie de
categoria la care se
încadrează proiectul

data de depunere
7 octombrie 2015
(ora 12:00 la
Bruxelles)

beneficiari

eligibilitate ṭări/regiuni

operatori activi în sectoarele culturale și
creative, definite la articolul 2 din
regulament, și care sunt stabiliți legal
pe teritoriul uneia dintre țările care
participă la subprogramul « Cultura ».

În plus față de statele membre,
statele SEE (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia) și Confederația Elvețiană,
țările în curs de aderare, țările
candidate și potențial candidate ṣi
țările care intră sub incidența
Politicii europene de vecinătate vor
avea acces condiționat la Europa
creativă (vezi regulament si ghid).

Priorităṭile subprogramului «Cultura»:
- promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și profesioniștilor, pentru a-i ajuta
să coopereze la nivel internațional și să-și internaționalizeze carierele și activitățile în
cadrul Uniunii și în afara acesteia, pe baza unor strategii pe termen lung dacă este
posibil, împreună cu încurajarea circulației transnaționale a operelor culturale și
creative, cu scopul de a promova schimburile culturale, dialogul intercultural,
înțelegerea diversității culturale și incluziunea socială;

Informații suplimentare:
 Baza juridică a acestei cereri
de propuneri de proiecte este
Regulamentul (UE) nr. 1295/2013
al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 decembrie 2013;

Deṣi pentru activităṭile
- consolidarea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru audiovizuale există o componentă
patrimoniul cultural material și imaterial și pentru operele culturale și creative specifică intitulată MEDIA,
europene și de îmbunătățire a accesului la acestea;
acestea devin eligibile la prezenta
cerere dacă sunt auxiliare
- stimularea creativității, a abordărilor inovatoare în domeniul creației și a unor noi activităților dedicate sectoarelor
moduri de a influența alte sectoare.
culturale și creative din afara
sectorului audiovizual;
Condiṭii specifice de participare:
 Pentru categoria 1, consorṭiul
trebuie să fie format din minim 3
Subprogramul “Cultura” își propune să sprijine proiecte care vizează îndeosebi:
parteneri ce provin din cel puțin
A. mobilitatea transnațională;
trei țări diferite; pentru categoria 2,
B. dezvoltarea publicului;
sunt necesari 6 parteneri din 6 ṭări
C.1. consolidarea capacităților – digitalizare;
diferite;
C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri;
C.3. consolidarea capacităților – educație și formare.
Pentru ambele categorii de
proiecte, durata maximă de
Prin urmare, proiectele finanțate trebuie să includă o strategie motivată și o descriere
implementare este de 48 de luni;
detaliată a modului în care și-au propus să pună în aplicare una sau mai multe dintre
aceste priorități ale programului. La momentul depunerii cererilor, solicitanții trebuie să
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bifeze maximum 3 din aceste 5 priorități, și anume pe cele mai relevante pentru
proiectul lor, și să le ordoneze în funcție de relevanță.
În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului,
solicitantul trebuie să depună fie o cerere pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare
de mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare
amploare.
Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mică amploare – până la 200.000€ (60%
cofinanṭare),
Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare amploare – până la 2.000.000€ (50%
confinanṭare).
Sursă de informare şi documentație:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperationprojects-2016_en
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Agenṭia Executivă pentru Educaṭie, Audiovizual ṣi Cultură (EACEA)
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/02)
Bruxelles, B-1049
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la:
EACEA-CREATIVE EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu
sau la:
Punctul Naṭional de Contact din România pentru subprogramul „Cultura”:
Ministerul Culturii – Serviciul pentru Managementul Proiectelor
Bld Unirii 22, 030833 Bucureṣti
dna Bianca Floarea, coordonator
Tel.: (+40) 021.316.60.61
e-mail-uri: bianca.floarea@europa-creativa.eu , cultura@europa-creativa.eu

 Implementarea proiectelor de
mai mică amploare este prevazută
pentru perioada mai-decembrie
2016, iar pentru cele de mai mare
amploare, iunie-decembrie 2016;
Candidaturile/aplicaṭiile pentru
subprogramul “Cultura” se depun
online:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
ṣi se trimit ṣi în format CD-ROM
sau stick USB la sediul EACEA;
 Aplicaṭiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE.

