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Titlul cererii: SPRIJIN PENTRU PROIECTELE EUROPENE DE COOPERARE ORGANIZATE ÎN MARJA ANULUI 2018 – ANUL
EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL

Program: EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, subprogramul CULTURA
Referinta: EACEA 35/2017
Domenii: cultură, guvernanṭă participativă, gestiune, sinergii între politici, competențe specializate, strategii de
dezvoltare regională și locală, etc.
buget/sumă acordată
pe proiect

data de
depunere

beneficiari

eligibilitate ṭări/regiuni

5.000.000€
maximum
200.000€/proiect și 60%
din totalul costurilor

22 noiembrie
2017
(ora 12:00 la
Bruxelles)

operatori activi în sectoarele culturale și
creative, definite la articolul 2 din
Regulament, care sunt stabiliți legal pe
teritoriul uneia dintre țările care
participă la subprogramul «Cultura».
Aceștia trebuie să fie activi în domeniu
de cel puțin 2 ani.

statele membre, statele AELS Islanda și Norvegia, țările în curs de
aderare, țările candidate și potențial
candidate și țările care intră sub
incidența Politicii Europene de
Vecinătate; ultima actualizare a
listei aici.

Context:

Informații suplimentare:

La 9 februarie 2017, reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la  Baza juridică a acestei cereri
un acord provizoriu cu privire la o decizie de proclamare a unui An European al de propuneri de proiecte este
Regulamentul (UE) nr. 1295/2013
Patrimoniului Cultural (2018).
al Parlamentului European și al
Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte Consiliului din 11 decembrie 2013.
variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de
expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții  Anul 2018 va beneficia de un
număr mare de inițiative și
păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive.
proiecte finanțate în cadrul
Țelul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile programelor „Orizont 2020”,
europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. În același timp, „Natura 2000”, „Europa pentru
inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, cetățeni”, „Erasmus +”, „COSME”
precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici și prin fondurile structurale și
impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de fondurile de investiții europene,
demonstrându-se dorința UE de a
patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.
proteja patrimoniul cultural în
toate sectoarele.
Principalele obiective ale Anului european 2018 sunt:





promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii
sociale;
sublinierea contribuției economice a patrimoniului cultural la sectoarele
creative și culturale, care includ întreprinderi mici și mijlocii, precum și la
dezvoltarea locală și regională;
reliefarea rolului patrimoniului cultural în cadrul relațiilor externe ale UE,
inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al
reconstruirii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.

 Consorțiul trebuie să fie format
din minim 3 parteneri ce provin din
cel puțin trei țări diferite.
 Durata maximă de
implementare este de 24 de luni.
 Solicitanții trebuie să se
identifice, înaintea depunerii
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Obiective specifice și tipuri de activităṭi:
Cele două obiective ale cererii de sprijin pentru proiectele de cooperare europeană
legate de Anul 2018 – Anul european al patrimoniului cultural (acronim în engleză –
EYCH) sunt:
(1) consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu european comun;
(2) promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspirație pentru creația și inovarea
artistică și interacțiunea dintre patrimoniul cultural și alte sectoare culturale și creative.
Activităṭile eligibile trebuie să urmărească obiectivele prevăzute în Decizia (UE)
2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul
european al patrimoniului cultural (2018)
Sursă de informare şi documentație:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperationprojects-2018_en
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Agenṭia Executivă pentru Educaṭie, Audiovizual și 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
Pentru detalii tehnice sau dificultăṭi de completare a formularului online de aplicare,
adresa de contact este eacea-helpdesk@ec.europa.eu

aplicaṭiei, în sistemul ECAS al
Comisiei Europene.
 Aplicaṭiile pot fi depuse doar
online, în oricare limbă oficială a
UE.
 Activitățile trebuie să înceapă
între iunie și septembrie 2018.
 Următoarele activități NU sunt
eligibile:
 activitățile legate de cercetare
sau turism privind patrimoniul
cultural;
 anchetele (având în vedere că
sondajul Eurobarometru la nivel
european privind patrimoniul
cultural se desfășoară ca parte a
activităților Anului european al
patrimoniului cultural);
 conferințele, expozițiile,
atelierele de lucru etc., ca
activități principale ale proiectului.

