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UNIJNY PROGRAM
DLA SEKTORÓW
KULTURY i KREATYWNYCH
NA LATA 2014-2020

Program bezpośrednio wspierający kulturę, sztukę,
dziedzictwo, film i sektory kreatywne w Europie.
Kultura + MEDIA + nowy instrument finansowy
Budżet: 1,8 miliarda euro na lata 2014-2020
Cele i priorytety:

- promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej
- międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł
- budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora
- rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury
- wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy,
innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie)

Wnioskodawcy: publiczne lub prywatne organizacje, których
główna działalność dotyczy kultury, filmu, przemysłów kreatywnych.
Typy projektów: projekty będące wynikiem współpracy organizacji
z kilku krajów, np. wydarzenia kulturalne, festiwale, wystawy,
programy rezydencyjne, wymiany artystów i dzieł, tłumaczenia
literackie, produkcja i dystrybucja filmów,...
Dziedziny: sztuki performatywne (taniec, teatr, muzyka), wizualne,
design, dziedzictwo, architektura, literatura, multimedia, film, ...

Kraje uczestniczące w programie:
•
•
•

kraje EU
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
inne kraje:
Albania, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja

Możliwości dla krajów Partnerstwo
Wschodniego i Południowego:
1) 30% limit budżetu w projektach współpracy
lub
2) pełne uczestnictwo w programie

Komponent KULTURA – 4 rodzaje grantów:
1. Projekty współpracy
2. Sieci
3. Platformy
4. Tłumaczenia literackie

1. Projekty współpracy:
Granty małe do 200 tys. euro – do 60% budżetu, 3 partnerów
Granty duże do 2 mln. Euro – do 50% budżetu, 6 partnerów
– czas trwania projektów to max. 4 lata
– wnioskodawca musi działać minimum 2 lata
– ocenie będzie podlegać m.in. efektywne partnerstwo
Terminy składania wniosków:
Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
Październik 2014 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014)
Kolejne nabory - raz do roku na jesieni

2. Sieci współpracy kulturalnej:
Granty do 250 tys. euro – do 80% budżetu
– sieć musi zrzeszać min. 15 członków z min. 10 krajów
– granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne!)
np. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji
– wsparcie dla silnych sieci (ok. 25 grantów w latach 2014-20)
Tylko 2 terminy składania wniosków:
Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
Październik 2016 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016)

3. Platformy:
Granty do 500 tys. euro – do 80% budżetu
– koordynator + organizacje z min. 10 krajów
– granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne!)
nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów,
rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł
– wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów
Tylko 3 terminy składania wniosków:
Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone

4. Tłumaczenia literackie:
Małe do 100 tys. euro – do 50% budżetu, max. 2 lata
Duże do 100 tys. euro rocznie – do 50% budżetu, 3-4 lata
–
–
–
–

granty na tłumaczenie i promocję do 10 książek
tylko beletrystyka (fikcja literacka)
wnioskodawca musi działać minimum 2 lata
ocenie będzie podlegać m.in. plan promocji książek i autorów
Terminy składania wniosków:
Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
Kolejne nabory - raz do roku

PORTAL DLA WNIOSKODAWCÓW I EKSPERTÓW NOWOŚĆ!
Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą
zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKA
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Po
•
•
•
•

uruchomieniu Programu PORTAL udostępni wnioskodawcom:
szczegółowe informacje o naborach
przewodnik programowy
instrukcje dla wnioskodawców
formularze aplikacyjne

W PORTALU można również złożyć swoją aplikację i zgłosić się
do współpracy z Agencją Wykonawczą jako ekspert!

Trochę statystyk z Programu Kultura 2007-2013
5523 – tyle aplikacji z całej Europy zostało złożonych
1558 – tyle grantów przyznano
401 750 euro – to średnia kwota grantu
Ponad 200 polskich instytucji i organizacji wzięło udział w projektach
jako liderzy (20% przypadków) i jako współorganizatorzy (80%
przypadków) i otrzymali w sumie ponad 10 milionów euro wsparcia
na międzynarodowe działania.
Polskie wydawnictwa przetłumaczyły ponad 70 książek z innych
języków europejskich. Kilkadziesiąt polskich dzieł zostało
przetłumaczonych z polskiego na inne języki w ponad 20 krajach.
Udział organizacji publicznych, pozarządowych i prywatnych był mniej
więcej wyrównany w trakcie trwania całego programu.

Projekt: Europejska Sieć akademii Operowych
Lider: Festival Inter. d’Art Lyrique d’Aix-en-Prov. et Aca Eur de Mus (FR)
Współorganizatorzy: Teatr Wielki Opera Narodowa (PL), Queen Elisabeth Music Chapel
(BE), LOD VZW (BE), Latvian National Opera (LV), Fundacion Albeniz-Escuela Superior de
Musica Reina Sofia (ES), Fundacăo Calouste Gulbenkian (PT), Den Nye Opera (NO),
Consorzio Verona Accademia per l’Opera Italiana (IT), Bayerische Theaaterakademie August,
Everding Munchen (DE), Aldeburgh Music and the Britten-Pears Programme (UK)
Grant: € 2.500.000

Projekt: Beating Lines (Festival LAB) w ramach Krakowskich Reminiscencji Teatr.
Lider: Spielmotor Munchen e. V. Festival SPIELART (DE)
Współorganizatorzy: Krakowskie Reminiscencje Teatralne (PL), London International
Festival of Theatre (UK), Baltic Cricle International Theatre festival / Q-theatre (FI), New
Theatre Institute of Latvia (Festival Homo Novus) (LV)
Grant: € 200.000

Punkt Kontaktowy ds. Kultury
http://www.program-kultura.eu
Anna Hieropolitańska (ahieropolitanska@iam.pl)

Punkty Kontaktowe w innych krajach:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/tools/ccp_en.php

Komisja Europejska:
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm

Dziękuję za uwagę :)
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