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Titlul apelului: Sprijin pentru proiecte si organizatii – Cerere 2013
Program: Cultura 2007 - 2013
Referinta: 2011/C 247/04
Domenii: cultura, media, cetatenie europeana
Buget/Suma acordata pe
proiect
400.000.000 € pe intreaga
perioada 2007-2013;
Intre 50% si 80% din costurile
eligibile, in functie de masura
pentru care se aplica

Data de depunere

Eligibilitate

Tari/Regiuni

date diferite in functie
de masura pentru care
se aplica

orice institutie publica sau
privata care desfasoara
activitati culturale si detine
personalitate juridica

state membre UE, state
participante la program:
Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Croatia, Macedonia, Turcia,
Serbia, Muntenegru si Bosnia

Obiective

◘ favorizarea mobilitatii transnationale a profesionistilor din domeniul culturii;
◘ promovarea dialogului cultural;
◘ sprijinirea circulatiei operelor de arta si a produselor culturale si artistice in afara frontierelor
nationale.
Actiuni finantate

◘ Masura 1: Sprijin pentru proiectele de cooperare culturala; cofinantarea este de maximum
50%, indiferent de tipul de proiect.
- proiecte plurianuale de cooperare culturala (intre 3 si 5 ani),
- proiecte de cooperare culturala (pana la 24 de luni),
- actiuni de cooperare culturala cu tari din afara spatiului UE care au semnat acorduri
speciale de cooperare sau asociere (pana la 24 de luni).
◘ Masura 2: Proiecte de traducere literara; cofinantarea este de maximum 50% (între 2.000 6.000€/traducere), pentru o durata de implementare de pana la 24 de luni.
◘ Masura 3: Sprijin pentru festivalurile culturale europene; cofinantarea este de maximum
60% (pâna la 100.000€), pentru o durata de pana la 12 luni.
◘ Masura 4: Subventii pentru organismele culturale active la nivel european; cofinantarea
poate fi de maximum 80%, pentru o durata de pana la 12 luni.
◘ Masura 5: Proiecte de cooperare intre organisme implicate in analiza politicilor culturale;
cofinantarea poate fi de maximum 60%, pentru o perioada de pana la 24 de luni. Valoarea
maximă a subvenției este de 120. 000 €/an.
Aceasta categorie isi propune sa sprijine proiecte de cooperare între organizatii private sau
publice (cum ar fi departamente culturale ale autoritatilor nationale, regionale sau locale,
observatoare sau fundatii culturale, catedre universitare specializate în materie de cultura,
organizatii si retele profesionale) care au o experienta directa si practica în analizarea,
evaluarea sau determinarea impactului politicilor culturale la nivel local, regional, national
si/sau european, în legatura cu unul sau mai multe dintre cele trei obiective ale Agendei
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europene pentru cultura:
— promovarea diversitatii culturale si a dialogului intercultural;
— promovarea culturii drept catalizator al creativitatii în cadrul Strategiei de la Lisabona
pentru creștere economica si locuri de munca;
— promovarea culturii ca element vital în relatiile internationale ale Uniunii, prin aplicarea
Conventiei UNESCO privind protejarea si promovarea diversitatii expresiilor culturale.
Datele de depunere a aplicatiilor:
-

proiecte plurianuale de cooperare si actiuni de cooperare – 7 octombrie 2012 ;
proiecte de traducere literara – 6 februarie 2013 ;
proiecte de cooperare cu tarile care nu sunt afiliate la program, dar care au incheiat
acorduri de asociere sau cooperare cu UE – 3 mai 2013;
sprijin pentru festivalurile culturale europene – 5 decembrie 2012 ;
sprijin pentru organismele europene active in domeniul culturii - 10 octombrie 2012;
proiecte de cooperare intre organisme care analizeaza politicile culturale – 7
noiembrie 2012.

Sursa de informare

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura –
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php
Plus de informatie: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
Institutie responsabila

Comisia europeana
Agentia executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA)
Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13)
B – 1140 Bruxelles
Belgia
Tel : +32 2 292 13 29
Contacte pentru programul Cultura :
http://eacea.ec.europa.eu/culture/tools/contacts_en.php

