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În paginile următoare veți regăsi o serie de aspecte-cheie despre
Programul Europa Creativă 2014-2020 (Subprogramul Cultura și
Mecanismul de garantare), dar și despre contextul de politici, despre
mecanisme, metode și procese de lucru ale Uniunii Europene în
domeniul culturii, relevante pentru orice organizație interesată de
proiecte europene și conectare la direcțiile de dezvoltare comunitare.
Prima parte este construită în jurul întrebărilor Ce? Cine? Care? Cum?
Când? Unde? De ce? și a unor răspunsuri scurte și concrete cu privire
la program și la cadrul strategic mai amplu, pe care, de multe ori, nu le
găsim ca atare în ghiduri de finanțare sau în alte materiale informative.
Cea de-a doua parte cuprinde abordări mai detaliate despre corelarea
politicilor europene cu cele naționale, planurile de lucru în domeniul
culturii la nivel european, metode și instrumente de lucru între statele
membre și cu societatea civilă, precum și despre noua facilitate
financiară a programului, grație căreia IMM-urile din sectoarele
culturale și creative vor putea accesa împrumuturi bancare. Aici am
inclus și câteva exemple de organizații din România implicate în
proiecte finanțate și, pentru o perspectivă de ansamblu, o listă cu toate
rezultatele selecțiilor Europa Creativă – Cultura cu operatori din țara
noastră.
Materialul se adresează atât operatorilor care nu sunt pe deplin
familiarizați cu finanțările Europa Creativă – Cultura, dar vor să le
acceseze, cât și celor cu experiență în proiecte de cooperare europeană,
care doresc să afle mai multe despre contextul general al UE, cum le
influențează acesta activitatea și de ce este important să fie permanent
la curent cu prioritățile cadrului strategic formal și chiar să participe
activ la conturarea lui.
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C E ES TE EUROPA CREAT I VĂ?

Este cel mai important program de finanțare al UE dedicat sec
toarelor culturale și creative, care continuă programele Cultura
2007-2013, MEDIA 2007 și MEDIA Mundus. A fost instituit prin
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 de
cembrie 2013 și are un buget total de 1,46 de miliarde € pentru
perioada 2014-2020. Este format din două subprograme, Cultura
și MEDIA, și o componentă transsectorială, care facilitează accesul
operatorilor la finanțare prin intermediul unui mecanism de ga
rantare a creditelor bancare și sprijină cooperarea transnațională
în materie de politici publice la nivel național, regional și european.

▲

C E ES TE SUBPROGRAMU L CU LTU R A?

Este unul dintre cele două subprograme ale cadrului Europa Cre
ativă 2014-2020, cu un buget total de 457,8 milioane € (31% din
bugetul general). Subprogramul Cultura sprijină activitățile ope
ratorilor din sectoarele culturale și creative care nu sunt exclusiv
dedicate domeniului audiovizual (film, televiziune, jocuri video și
multimedia), acesta fiind susținut prin finanțările Subprogramului
MEDIA.
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C E NU ES TE SUBPROGRAMU L CU LTU R A?

▲

Subprogramul Cultura 2014-2020, la fel ca programele-cadru an
terioare (Cultura 2007-2013 și Cultura 2000), reprezintă o sursă de
finanțare dedicată tuturor operatorilor care vor să acceseze fon
duri pentru proiecte culturale europene. Finanțările Cultura nu se
atribuie decât prin competiție deschisă, în urma evaluării proiec
telor depuse în cadrul unui apel de către aplicanți din toate țările
participante la program. Fondurile nu favorizează nicio țară sau
regiune, niciun sector cultural și nicio formă juridică anume, fiind
distribuite exclusiv pe criterii calitative. De asemenea, Cultura nu
finanțează proiecte de investiții, cum ar fi restaurarea monumen
telor de patrimoniu sau dotarea unui teatru.

C E ADUCE NOU SUBPROG R AMU L CU LTU R A?
Schimbările esențiale față de cadrul anterior, Cultura 2007-2013,
sunt legate de: noi obiective specifice și priorități strategice (de
exemplu, dezvoltarea publicului); procent mai mare de cofi
nanțare UE în cazul proiectelor de cooperare cu minimum trei
parteneri (60%); simplificări procedurale (depuneri și raportări
online); o mai mare deschidere spre cooperarea internațională,
prin includerea țărilor din Politica Europeană de Vecinătate și a
Elveției; introducerea unei finanțări pentru platforme culturale
europene dedicate promovării creatorilor și operelor acestora; fi
nanțarea traducerilor literare împreună cu tipărirea și promovarea
lor, precum și a traducerilor în format electronic (e-books).

▲

▲

C E FI NANȚEAZ Ă S UBPRO G R AMU L CU LTU R A?
Subprogramul are patru linii principale de finanțare: proiecte de
cooperare între minimum trei țări; proiecte de traduceri literare;
platforme europene care sprijină mobilitatea și promovarea crea
torilor; rețele europene ce contribuie la profesionalizarea și întări
rea capacității sectoarelor de a lucra la nivel transnațional. Supli
mentar, subprogramul sprijină și acțiuni speciale, precum premiile
UE pentru patrimoniu cultural, literatură, arhitectură și muzică,
Capitalele europene ale culturii și Marca patrimoniului european.

▲

C E S UNT PROI ECTELE DE CO O PER AR E?
Sunt proiecte care încurajează parteneriatele între organizații
precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare,
biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale,
companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din
diferite ţări participante la program. Există două tipuri de proiecte
de cooperare (ambele cu durate de maximum 48 de luni):
»
de mai mică amploare: implică operatori din minimum
trei țări eligibile și pot primi un grant de cel mult 200.000 € (60%
din bugetul total eligibil);
»
de mai mare amploare: implică operatori din minimum
șase țări eligibile și pot primi un grant de cel mult 2 milioane €
(50% din bugetul total eligibil).

▲
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CE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE SE FINANȚEAZĂ?

▲

»
schimburi de experiență între diverși actori culturali în ve
derea dobândirii de noi competențe și aptitudini: sesiuni de for
mare, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instru
mente-suport, inclusiv online etc.;
»
activități de susținere a dezvoltării carierelor artiștilor/
profesioniștilor din domeniul culturii la nivel transnațional: vizite
de lucru în alte țări, rezidențe artistice, masterclass-uri, copro
ducții, activități împreună cu publicul/ comunitățile locale dintr-o
altă țară etc.;
»
diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de
operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) și
prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat;
»
expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se des
fășoară în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața pu
blicului creații europene.

C E S UNT PARTENERI I AS O CI AȚI ?

Organizațiile pot participa la un proiect de cooperare în calitate de
lider, coorganizator sau partener asociat. Acesta din urmă poate
contribui punctual în cadrul unor activități din proiect, având o
implicare semnificativ redusă în dezvoltarea proiectului compa
rativ cu liderul și coorganizatorii. Partenerii asociați pot proveni
din orice țară eligibilă sau din țări terțe (orice altă țară care nu se
regăsește în lista celor eligibile). Cheltuielile acestor parteneri nu
sunt eligibile decât dacă sunt plătite direct sau rambursate de că
tre liderul de proiect sau unul dintre coorganizatori.

▲

▲

▲

CE SUNT PROIECTELE DE TRADUCERI LITERARE?

Sunt proiecte prin care editurile și grupurile editoriale sunt spri
jinite să traducă, să tipărească și să promoveze la nivel european
opere de ficțiune deja publicate într-o altă limbă eligibilă (limbile
oficiale ale țărilor participante la program). Se acordă finanțare
pentru două tipuri de proiecte:
»
proiecte de maximum doi ani (apeluri anuale): pachet
de 3–10 opere; grant de cel mult 100.000 € (50% din valoarea
proiectului);
»
proiecte strategice de patru ani (ultimul apel în 2017): pa
chet de 5–10 opere/an; grant de maximum 100.000 €/ an (50%
din valoarea proiectului).

▲

C E S UNT PLATFORMELE EU R O PEN E?

Sunt organizații-umbrelă care promovează creatori/ artiști, prin
intermediul unei veritabile programări europene a activităților.
Organizațiile creează o platformă pentru a-și aduce în prim-plan
viziunea artistică comună și a-și îmbunătăți abordările de dez
voltare a publicului. Platformele au rolul de a genera o masă cri
tică și un efect de structurare a organizațiilor dintr-un anumit do
meniu cultural, prin urmare doar un număr limitat de platforme
vor primi sprijin în perioada 2014-2020, astfel încât diferitele do
menii să fie acoperite în mod echilibrat la nivel european.
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▲

CE CONȚINE O APLICAȚIE LA COOPERARE ȘI TRADUCERI?
Documente trimise online
»
eForm cu descrierea proiectului
»
formular de buget
»
declarație/i pe proprie răspundere (privind statutul legal,
capacitatea operațională și financiară, criteriile de excludere)
+ descrierea detaliată a proiectului (doar cooperare)
+ mandatele partenerilor (doar cooperare)
+ formular cu informații privind parteneriatul (doar cooperare)
+ declarație privind operele care urmează a fi traduse (doar tra
duceri)
+ copia documentului de înregistrare a organizației (doar traduceri)
Documente încărcate în Portalul Participanților
»
formular de entitate juridică și anexe
Documente furnizate la cerere
»
documente de statut
»
rapoarte de activitate pentru ultimii doi ani (grant >60.000 €)
»
formular de identificare financiară
»
formular de capacitate financiară și anexe (grant >60.000 €)
»
situații contabile pentru ultimii doi ani financiari încheiați
(grant >60.000 €)
»
raport de audit (grant cooperare >750.000 €; proiecte
strategice de traduceri)
+ acord de cooperare cu partenerii (doar cooperare)
+ copii electronice ale operelor propuse pentru traducere (doar
traduceri)

▲

▲

CE TREBUIE SĂ REȚINEM DESPRE FINANȚĂRILE CULTURA?
Proiectele de cooperare
»
puteți fi lider într-un singur proiect depus/ rundă, dar
partener în mai multe;
»
între parteneri este obligatorie încheierea unui acord de
cooperare;
»
limitări: maximum 30% pentru activități în legătură cu țări
terțe; maximum 7% pentru cheltuieli indirecte;
»
managementul de proiect nu poate fi subcontractat;
»
cofinanțarea înseamnă surse proprii sau atrase (alte fi
nanțări non-UE, sponsorizări, donații, crowdfunding etc.);
»
proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de
participare etc.), care va fi reinvestit până la final, scăzând din co
finanțare;
»
prefinanțarea este de 70%-40%, în funcție de grantul
cerut și durată;
»
contribuțiile în natură nu sunt eligibile;
»
planificați în buget și un ”kick off meeting” pentru benefi
ciari la Bruxelles.
Proiectele de traduceri literare
»
se încurajează traducerile din limbi mai puțin folosite în
engleză, germană, franceză și spaniolă, precum și traducerea și
promovarea autorilor care au câștigat Premiul UE pentru Lite
ratură;
»
proiectele trebuie să contribuie la creșterea și diversifi
carea publicului pentru literatura europeană;
»
este eligibilă și publicarea de antologii, colecții de texte,
e-books și audio books;
»
se acordă prefinanțare de 70%;
»
se poate aloca maximum 30% din buget pentru activități
cu țări terțe;
»
se pot traduce și autori naționali în alte limbi eligibile (dar
distribuția cărților trebuie realizată în afara țării);
»
costurile cu drepturile de traducere nu sunt eligibile.
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Rețelele europene
»
ultimul apel (2016) este destinat finanțării proiectelor stra
tegice de patru ani. Organizațiile interesate ulterior să participe la
proiectele selectate sunt încurajate să verifice în ce măsură pot
deveni membre ale rețelelor finanțate și beneficia de activitățile
propuse de aceasta;
»
sprijină activități precum: organizarea de întâlniri, confe
rințe, ateliere de lucru, dar și dezvoltarea unor instrumente di
gitale care facilitează schimbul de informații, practici și expertize;
analiza comparativă a politicilor, programelor și obstacolelor în
calea dezvoltării culturale la nivel european, național, regional sau
local; colectarea de date calitative și cantitative despre evoluțiile
sectorului și dezvoltarea de noi metodologii pentru colectarea și
interpretarea datelor comparabile;
»
grantul UE este de maximum 250.000 €/an (80% din
valoarea proiectului).

▲

Platformele europene
»
ultimul apel (2017) este destinat finanțării proiectelor
strategice de patru ani. Numărul membrilor poate crește însă pe
durata proiectului, astfel că, în multe cazuri, organizațiile inte
resate care corespund criteriilor trasate de coordonatorul plat
formei pot încerca să se alăture acesteia și ulterior;
»
sprijină activități precum coordonarea, monitorizarea,
promovarea, evaluarea și supervizarea activităților derulate de
membri, precum și activități în legătură cu dezvoltarea sustena
bilă a platformei (selectarea de noi membri); activități de încura
jare a mobilității creatorilor; activități de dezvoltare a publicului,
de colaborare în rețea și de învățare inter pares;
»
grantul UE este de maximum 500.000 €/an (80% din
valoarea proiectului).

▲

C E ES TE PORTALUL PARTI CI PAN ȚI LO R ?
Este instrumentul unic de înregistrare electronică a organizațiilor
care doresc să acceseze programele Erasmus+, Europa Creativă,
Europa pentru Cetățeni și EU Aid Volunteers, precum și a per
soanelor care vor să fie experți evaluatori ai proiectelor depuse
la aceste finanțări. În urma înscrierii în portal, fiecare organizație
primește un cod PIC (Participant Identification Code), pe care îl
va folosi ori de câte ori va depune un proiect la unul dintre pro
gramele enumerate în perioada 2014-2020.

▲
▲

CE ESTE MARCA PATRIMONIULUI EUROPEAN?

Este una dintre acțiunile speciale ale Subprogramului Cultura.
Reprezintă o distincție importantă acordată locurilor care au jucat
un rol-cheie în istoria și integrarea europene. Inițiativa își propune
să contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență, prin
evidențierea elementelor de patrimoniu comun, să încurajeze tu
rismul cultural și aprecierea față de valorile Uniunii Europene și,
totodată, să crescă gradul de conștientizare a publicului cu privire
la istoria Europei.
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C E S UNT PREMI I LE UE?
Sunt acțiuni speciale ale Subprogramului Cultura. Reprezintă dis
tincții de excelență acordate unor operatori sau profesioniști din
domeniile: patrimoniu cultural, arhitectură, literatură și muzică.
Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural – Premiile
Europa Nostra
Recompensează inițiative remarcabile în numeroase sfere ale
patrimoniului cultural european, la categorii precum: restaurarea
imobilelor și adaptarea acestora la noi utilizări, reabilitarea peisa
jului urban și rural, interpretarea siturilor arheologice și îngrijirea
colecțiilor de artă, cercetare și proiecte educaționale, conservare.
Premiul Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană
Este decernat o dată la doi ani pentru a evidenţia exemple recente
de excelență în creativitatea arhitecturală a unor lucrări și a evi
denția contribuția esențială pe care profesioniștii europeni din do
meniu o au în dezvoltarea de noi concepte și tehnologii. Totodată,
premiul este destinat încurajării arhitecţilor să lucreze în întrega
Uniune și sprijinirii tinerilor arhitecți la început de carieră.
Premiul Uniunii Europene pentru literatură
Are rolul de a atrage atenția asupra creativității, diversității și bogăției
literaturii europene contemporane, de a promova circulația litera
turii în Europa și de a spori interesul, la nivel naţional, pentru opere
literare din alte țări europene. Premiul se acordă anual unor au
tori emergenți de opere de ficțiune din fiecare țară participantă la
competiție (țările sunt selectate anual, prin rotație).
Premiul Uniunii Europene pentru muzică (European Border
Breakers Awards)
Scopul acestui premiu este de a încuraja circulaţia muzicii euro
pene în toată Uniunea și de a scoate în relief diversitatea culturală
a Europei. Creat pentru a-i recompensa pe artiștii care se bu
cură de succes în rândul publicului larg, premiul Border Breakers
se acordă muzicienilor cu cel mai bine vândute albume de de
but în Europa (fără a lua în calcul vânzările înregistrate în țara de
proveniență).

▲

▲

C E ES TE MECANI S MUL D E G AR AN TAR E?

▲

Este parte a componentei transsectoriale a Programului Europa
Creativă. Are o alocare de 121 de milioane € pentru perioada
2016-2020, reprezentând fonduri pentru acordarea de garanții
băncilor sau altor intermediari financiari care oferă împrumuturi
IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii din
sectoarele culturale și creative. Gestionată de Fondul European
de Investiții (FEI), facilitatea a fost lansată pentru a îmbunătăți rata
de finanțare a inițiativelor antreprenorilor din aceste sectoare, în
condițiile în care gradul de creditare a planurilor lor de afaceri
este mult mai scăzut decât în cazul altor domenii de activitate.

▲

CE SUNT CAPITALELE EUROPENE ALE CULTURII?

Inițiativa face parte din acțiunile speciale ale Subprogramului
Cultura și evidențiază bogăția și diversitatea culturilor europene.
Două state membre sunt invitate să găzduiască evenimentul în
fiecare an. Începând cu 2020 titlul se va acorda o dată la trei ani și
unui oraș din țările (potențial) candidate la UE sau din Spațiul Eco
nomic European. Aproximativ 50 de orașe din toată Europa au
primit titlul de la începerea acestui proiect emblematic în 1985.
După ce Sibiu a deținut titlul în 2007, Timișoara va fi Capitală eu
ropeană a culturii în 2021, alături de alte două orașe: Novi Sad
(Serbia) și Elefsina (Grecia).

▲

CE ÎNSEAMNĂ IMM DIN SECT. CULTURALE ȘI CREATIVE?
Întreprinderile mici și mijlocii sau întreprinderile publice de mici
dimensiuni din sectoarele culturale și creative, stabilite și care
activează în oricare dintre țările participante (în prezent, statele
membre UE, Islanda și Norvegia), care sunt:
»
implicate în proiecte sau activități bazate pe valori cultu
rale și/ sau expresii artistice și alte expresii creative, indiferent dacă
sunt orientate sau nu către piață, inclusiv dezvoltarea, crearea,
producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care
constituie expresii culturale, artistice și alte expresii creative, pre
cum și funcții conexe, cum ar fi educația sau managementul;
»
nu desfășoară activități care încalcă principiile etice sau
se concentrează pe unul sau mai multe sectoare restricționate de
către FEI (de exemplu, tutun și băuturi alcoolice).

C E ES TE COOPERAREA TR AN S N AȚI O N ALĂ Î N
M ATERI E DE POLI TI CI ?
Este parte a componentei transsectoriale a Programului Europa
Creativă, care acordă sprijin, printre altele, pentru:
»
schimbul transnațional de experiență și know-how cu
privire la noi modele de afaceri și de management, activități de
învățare reciprocă și colaborarea în rețea între organizațiile cul
turale și creative și factorii de decizie;
»
colectarea de date privind piața, studii, analize ale pieței
muncii și ale abilităților necesare, analize ale politicilor cultu
rale naționale și europene și sprijin pentru anchetele statistice
europene și naționale bazate pe instrumente și criterii specifice
fiecărui sector și evaluări, inclusiv măsurarea impactului progra
mului;
»
testarea unor noi strategii comerciale transsectoriale în
materie de finanțare, distribuire și comercializare a creațiilor;
»
conferințe, seminarii și dialog politic, inclusiv cu privire la
educația în domeniul mass-media și al culturii, care promovează
rețelele digitale;
»
Birourile Europa Creativă din toate țările participante la
program.
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▲

▲

▲

CE ESTE VALOAREA ADĂUGATĂ EUROPEANĂ?

O dimensiune esențială a inițiativelor la nivelul UE, care reiese din:
»
caracterul transnațional al acțiunilor și activităților care
completează programele și politicile regionale, naționale, inter
naționale, precum și alte programe și politici ale Uniunii, și im
pactul acestor acțiuni și activități atât asupra sectoarelor culturale
și creative, cât și asupra cetățenilor și cunoștințelor lor referitoare
la alte culturi decât cea proprie;
»
dezvoltarea și promovarea cooperării transnaționale între
diverși actori din domeniul cultural și creativ, inclusiv artiștii, pro
fesioniștii din sectorul audiovizual, organizațiile culturale și crea
tive, axată pe stimularea unor răspunsuri mai rapide, mai cuprin
zătoare, mai eficiente și pe termen lung la provocările globale;
»
economiile de scară și masa critică pe care sprijinul Uni
unii le stimulează creând un efect de pârghie asupra fondurilor
suplimentare;
»
asigurarea unor condiții de concurență echitabile în sec
toarele culturale și creative europene, ținându-se seama de țările
cu o capacitate de producție scăzută și/ sau de țările sau regiunile
cu o zonă geografică și/ sau lingvistică restrânsă.

▲

C E S UNT REȚELELE EURO PEN E?

Sunt structuri formalizate juridic, care vizează profesionalizarea și
întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale și cre
ative de a lucra la nivel transnațional. Organizațiile sunt sprijinite
pentru a se adapta mai bine și mai rapid la schimbările de pe piețe
(de exemplu, prin folosirea noilor tehnologii digitale) și pentru a-și
consolida capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale
Europei. Aplicantul poate fi rețeaua în sine, dacă are personalitate
juridică de cel puțin doi ani, sau una dintre organizațiile rețelei
care este împuternicită să depună proiectul în numele acesteia.
În accepțiunea acestei linii de finanțare, o rețea este compusă din
cel puțin 15 organizații membre din minimum 10 țări eligibile.
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▲

C E FAC BI ROURI LE EUR O PA CR EATI VĂ?
La nivel național, Birourile Europa Creativă din țările participante
la program oferă informații și asistență tehnică operatorilor care
doresc să acceseze această finanțare. Birourile au următoarele
atribuții:
»
furnizarea de informații și promovarea programului;
»
acordarea de asistență sectoarelor culturale și creative cu
privire la program și furnizarea de informații de bază referitoare la
alte posibilități de sprijin relevante disponibile în cadrul politicilor
UE;
»
stimularea cooperării transfrontaliere în cadrul sectoare
lor culturale și creative;
»
sprijinirea Comisiei prin furnizarea de date privind sec
toarele culturale și creative din țările care participă la program;
»
sprijinirea Comisiei în facilitarea comunicării și a difuzării
adecvate a rezultatelor și a impactului programului;
»
asigurarea comunicării și a diseminării de informații
privind finanțarea acordată din partea Uniunii și rezultatele obți
nute pentru țara lor.
Comisia Europeană, acționând împreună cu statele membre,
asigură calitatea și rezultatele serviciilor oferite de Birourile Eu
ropa Creativă prin efectuarea de monitorizări și evaluări periodice
și independente.

▲

▲

CE ESTE BIROUL EUROPA CREATIVĂ ROMÂNIA?
Este un punct de contact care asigură promovarea Programului
Europa Creativă la nivel național și face parte din rețeaua Birouri
lor Europa Creativă din țările participante. Biroul funcționează în
cadrul Unității de Management a Proiectului din Ministerul Cul
turii și Identității Naționale și acordă consultanță de specialitate și
asistență tehnică gratuite operatorilor care vor să acceseze Pro
gramul Europa Creativă, contribuie la identificarea de parteneri
europeni pentru cooperare și promovează proiectele finanțate.
Biroul Europa Creativă nu are atribuţii legate de primirea şi evalua
rea cererilor de finanţare, de selectarea proiectelor câştigătoare
sau de acordarea granturilor (acestea țin exclusiv de Agenţia Exe
cutivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles).

▲

C E ES TE RAPORTUL I NT ER MED I AR D E
E VA LUARE A PROGRAMU LU I ?
Pe lângă monitorizarea regulată a Programului Europa Creativă,
Comisia Europeană întocmește și un raport intermediar, bazat
pe o analiză externă și independentă, care cuprinde elemente
cantitative și calitative în vederea evaluării eficienței și eficacității
programului în atingerea obiectivelor sale. Până la data de 31 de
cembrie 2017, Comisia va prezenta Parlamentului European și
Consiliului UE un astfel de raport de evaluare intermediar.
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▲

▲

C E S UNT ANI I EUROPEN I TEMATI CI ?

Sunt ani desemnați la nivelul UE pentru a reflecta teme impor
tante de dezbatere și conștientizare în rândul cetățenilor statelor
membre. Operatorii din sectoarele culturale și creative pot da o
valoare adăugată proiectelor depuse la finanțări precum Europa
Creativă prin realizarea unor conexiuni cu anii tematici în curs. Ini
țiativa a demarat în 1983, cu Anul european al IMM-urilor și indus
triei meșteșugărești, și s-a repetat aproape în fiecare an. Câteva
exemple de-a lungul timpului: 2009 – Anul european al creativității
și inovării, 2008 – Anul european al dialogului intercultural, 1997 –
Anul european al combaterii rasismului și xenofobiei, 1988 – Anul
european al cinematografiei și televiziunii. 2018 a fost recent de
semnat Anul european al patrimoniului cultural.

C E S UNT PLANURI LE DE LU CR U Î N
DO MENI UL CULTURI I ?

Sunt documente strategice adoptate de Consiliul UE (forma
țiunea Educație, Tineret, Cultură și Sport – secțiunea Cultură și
Audiovizual) care stabilesc, în acord cu obiectivele Agendei eu
ropene pentru cultură, o serie de teme prioritare, subiecte-cheie,
rezultate și metode de lucru în vederea dezvoltării cooperării în
tre statele membre în materie de politici, a creșterii coerenței și
vizibilității acțiunii europene în domeniu. Planurile sunt prepon
derent implementate prin metoda deschisă de coordonare. Au
existat cinci astfel de planuri de lucru până acum, pentru perioa
dele: 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 și 20152018. Planul actual (2015-2018) are ca priorități: cultura accesibilă
și incluzivă; patrimoniul cultural; sectoarele culturale și creative,
economia creativă și inovarea; promovarea diversității culturale, a
culturii în relațiile UE și a mobilității.

▲

▲

▲

CE ESTE METODA DESCHISĂ DE COORDONARE?

Este principalul instrument de implementare a planurilor de lu
cru în domeniul culturii. Statele membre UE pot colabora în
elaborarea și dezvoltarea de politici culturale printr-un proces
de învățare reciprocă și schimb structurat de informații, aplicând
metoda deschisă de coordonare (MDC). Aceasta asigură astfel un
cadru de cooperare între țările UE, ale căror politici naționale pot
fi direcționate spre anumite obiective comune. Printre avantajele
acestei metode amintim posibilitatea ca țările UE să se evalueze
reciproc (presiune inter pares) și să facă schimb de bune practici.

▲

CE SUNT PLATFORMELE DE DIALOG STRUCTURAT?
Sunt platforme care asigură o comunicare consolidată între or
ganizațiile culturale europene din societatea civilă și Comisia Eu
ropeană. Au ca scop întărirea capacității de advocacy a sectorului
în dezbaterile cu privire la politicile culturale la nivelul UE și în
curajează organizațiile să lucreze mai strâns împreună. Dialogul
între părțile interesate și factorii de decizie este complementar
celui care are loc între factorii de decizie prin metoda deschisă de
coordonare. Primele trei platforme din perioada 2008-2013 s-au
axat pe următoarele teme prioritare: acces la cultură, dialog in
tercultural și potențialul industriilor culturale și creative. Din 2015,
organizațiile culturale se pot alături demersurilor noii platforme
Voices of Culture.
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Cine?
Cine este eligibil să aplice?

34

Cine sunt evaluatorii?		

34

Cine a primit finanțare?		

35

Cine a primit premii UE din România?
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ß

ß

C IN E GESTI ONEAZ Ă PROG R AMU L?
Programul Europa Creativă 2014-2020 este gestionat de Comisia
Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și
Cultură (EACEA), care primește, evaluează aplicațiile și contrac
tează proiectele câștigătoare. În mod excepțional, Mecanismul
de garantare Europa Creativă, parte a componentei transsectori
ale, este gestionat de Fondul European de Investiții.

ß

C IN E ESTE ELI GI BI L S Ă APLI CE?
Sunt eligibili toți operatorii din sectoarele culturale și creative,
însemnând organizații neguvernamentale, autorități și instituții
publice, companii private cu activitate în domeniu. Toți operatorii
care depun sau sunt parteneri în proiecte trebuie să aibă mini
mum doi ani de existență juridică și să provină din țările eligibile.
Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

ß

C IN E SUNT EVALUATORI I ?
Evaluatorii proiectelor care trec de faza de eligibilitate administra
tivă (realizată de EACEA) sunt experți independenți proveniți din
toate țările eligibile, selectați și contractați de Agenția Executivă
în urma înscrierii acestora într-un registru online special dedicat:
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php.
Apelul pentru experți este deschis permanent până în 2020.
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?

C IN E A PRI MI T FI NANȚAR E?

Operatorii din România implicați în proiectele europene selectate
până acum sunt:

Cooperare:
•	Asociația Centrul European de Educație și Cultură Artemis (Iași)
•
Asociația Editorilor din România (București)
•	
Asociația pentru protejarea și promovarea Castelului
Corvinilor (Hunedoara)
•
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul (Râmnicu Vâlcea)
•
Biblioteca Județeană Nicolae Iorga (Ploiești)
•
CREMAC (București)
•
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă (Cluj-Napoca)
•
Fundația Parada (București)
•
Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov (București)
•	
Fundația Transylvania Trust (Cluj-Napoca) – lider de
proiect
•
Muzeul Municipal Câmpulung
•	Muzeul Național al Țăranului Român (București) – lider de proiect
•
Philadelphia Foundation Transylvania (Valea lui Mihai, Bihor)
•
Progress Foundation (Bistrița)
•
Romani Criss (București)
•
Teatrul Ion Creangă (București)
•
Teatrul Municipal Tony Bulandra (Târgoviște)
•
Teatrul Muzical Nae Leonard (Galați)
•
Teatrul Național Marin Sorescu (Craiova)
•
Teatrul Național Radu Stanca (Sibiu)
•
Teatrul Național din Târgu-Mureș
•
Teatrul Odeon (București)
•
Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)
•
Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
•
Universitatea Dunărea de Jos din Galați
•
Universitatea Națională de Arte din București
•
Universitatea Națională de Muzică din București
Traduceri literare: Grupul Editorial ART (București)
Platforme europene: Asociația Rokolectiv (București) – partener

ß

ß

ß

C IN E A PRI MI T PREMI I U E D I N R O MÂN I A?

Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural – Premiile
Europa Nostra
»
Mănăstirea Dragomirna (Categoria Conservare) – 2014
»
Mănăstirea Golia (Categoria Conservare) – 2012
»	
Paraschiva Kovacs (Categoria Contribuții exemplare)
– 2012
»	Hans-Christian Habermann (Categoria Contribuții exem
plare) – 2011
»	Muzeul Național Brukenthal (Categoria Educație, formare
și sensibilizare) – 2010
»	
Sherban G. Cantacuzino (Categoria Contribuții exem
plare) – 2008
»	Centrul de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Con
struit, Castelul Banffy de la Bonțida (Categoria Educație,
formare și sensibilizare) – 2008
»	Mihai Eminescu Trust (Categoria Contribuții exemplare)
– 2006
»	
Biserica din Deal, Sighișoara (Categoria Conservare)
– 2004
»	
Călin Hoinărescu (Categoria Contribuții exemplare)
– 2003
Premiul Uniunii Europene pentru literatură
România a participat la selecțiile din 2010, 2013 și 2016, iar autorii
premiați au fost:
»	Claudiu Mihail Florian (Vârstele jocului. Strada Cetăţii) –
2016
»
Ioana Pârvulescu (Viaţa începe vineri) – 2013
»
Răzvan Rădulescu (Teodosie cel Mic) – 2010
Premiul Uniunii Europene pentru muzică
»
Alexandra Stan – 2012
»
Inna – 2011
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Care?
Care sunt țările eligibile?			

40

Care sunt pașii pentru depunerea unui proiect?

45

Care sunt sectoarele culturale și creative?		
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Care sunt platformele culturale selectate?		

45

Care sunt prioritățile proiectelor de cooperare?

41

Care sunt rețelele culturale selectate?		

46

Care sunt prioritățile traducerilor literare?		

42

Care sunt pașii metodologici în managementul
proiectelor și programelor finanțate de UE?

47

Care sunt indicatorii programului-cadru?		

48

Care sunt limbile eligibile pentru traduceri literare? 42
Care sunt operele eligibile pentru traduceri literare? 43
Care sunt criteriile de selecție a proiectelor?

43

Care sunt criteriile de acordare a finanțării?

44

Care sunt actorii-cheie ai UE în procesul decizional? 50

Ì

?

CARE SUNT ȚĂRILE ELIGIBILE?

Ţările din care pot proveni operatorii în proiectele Europa Crea
tivă – Cultura sunt: ţările UE şi, cu condiţia semnării unor acor
duri de participare la program, țările candidate și potențial candi
date la UE, ţările din Spaţiul Economic European, Elveția și țările
care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. Până la finalul
anului 2016, ţările din afara UE care au semnat astfel de acorduri
sunt: Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Mace
donia, Muntenegru, Serbia, Georgia, Moldova şi Ucraina. Țările
care nu se regăsesc în lista eligibilă intră în categoria țărilor terțe;
operatorii din aceste state pot fi implicați în proiecte ca parteneri
asociați și cu anumite limitări bugetare (maximum 30% din buget
pentru activități în legătură cu ele).

Ì

CARE SUNT SECTOARELE CULTURALE ȘI CREATIVE?

Conform Regulamentului privind instituirea Programului Europa
Creativă, sunt toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe va
lori culturale și/ sau expresii artistice și alte expresii creative, indife
rent dacă aceste activități sunt orientate sau nu către piață și indife
rent de tipul de structură care le realizează și de modul de finanțare
a structurii respective. Activitățile respective includ dezvoltarea,
crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor
care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative,
precum și funcțiile conexe, cum ar fi educația sau gestionarea. Sec
toarele culturale și creative includ, printre altele: arhitectura, arhive
le, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv
cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimo
niul cultural material și imaterial, designul, festivalurile, muzica, lite
ratura, artele spectacolului, editarea, radioul și artele vizuale.

41

CARE SUNT PRIORITĂȚILE PROIECTELOR DE COOPERARE?

Ì

»
promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a ce
lorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea
circulației transnaționale a creațiilor și serviciilor acestora;
»
dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu
un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin
atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în ac
tivități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte
spații europene;
»
consolidarea capacităților, realizată prin: digitizare (adap
tarea la schimbările digitale și utilizarea tehnologiilor digitale de
la producție la distribuție și consum); noi modele de afaceri (îm
bunățirea abilitățior de afaceri, găsirea unor noi surse de veni
turi sau modele de management care permit o performanță mai
bună cu costuri mai mici); educație și formare (dobândirea de noi
competențe).

CARE SUNT PRIORITĂȚILE TRADUCERILOR LITERARE?
»
sprijinirea circulației literaturii europene în vederea asi
gurării unei accesibilități cât mai largi;
»
sprijinirea promovării literaturii europene, inclusiv a uti
lizării adecvate a tehnologiilor digitale atât în distribuirea, cât și în
promovarea operelor;
»
încurajarea traducerii și a promovării pe termen lung a
literaturii europene de înaltă calitate;
»
încurajarea traducerii din limbi mai puțin folosite în en
gleză, germană, franceză și spaniolă pentru a contribui la o circu
lație mai largă a operelor;
»
încurajarea traducerii din genuri mai puțin reprezentate,
cum sunt operele destinate tinerilor, benzile desenate/ romanele
grafice, nuvelele sau poezia;
»
încurajarea traducerii și promovarea operelor care au
câștigat Premiul UE pentru literatură.

Ì

Ì

CARE SUNT LIMBILE ELIGIBILE PENTRU TRADUCERI
LITERARE?
Sunt eligibile limbile sursă și țintă recunoscute oficial într-una
dintre țările eligibile la program. Sunt acceptate traducerile din
latină și din greaca veche în aceleași limbi menționate anterior.
Limba-țintă trebuie să fie limba maternă a traducătorului (cu
excepția limbilor mai puțin vorbite dacă editura furnizează su
ficiente explicații). Traducerea literaturii naționale dintr-o limbă
oficială într-o altă limbă oficială a aceleiași țări nu este eligibilă.

Ì

CARE SUNT OPERELE ELIGIBILE PENTRU TRADUCERI
LITERARE?
Sunt eligibile operele de ficțiune cu o valoare literară ridicată, in
diferent de genul literar: romane, povestiri, nuvele, piese de tea
tru, poezii, benzi desenate, cărți de ficțiune pentru copii. Lucrările
de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior, dar să nu mai fi
fost traduse în limba-țintă, cu excepția cazului în care o nouă
traducere corespunde unei nevoi clar evaluate și au trecut cel
puțin 50 de ani de la ultima traducere. Lucrările originale de fic
țiune trebuie să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți
într-una dintre țările eligibile.

43

CARE SUNT CRITERIILE DE SELECȚIE A
PROIECTELOR?

Ì

După verificarea eligibilității unei propuneri (de exemplu, e trans
misă online, în termen, folosește formularele standard) și a cri
teriilor de excludere (de exemplu, organizațiile nu fac obiectul
unei proceduri de lichidare), se trece la evaluarea criteriilor de
selecție: capacitatea operațională și capacitatea financiară a or
ganizațiilor. Prima se referă la experiența organizației, precum și
la competențele și calificările profesionale ale managerilor de
proiect, iar cea de-a doua la resursele financiare stabile și sufi
ciente pentru desfășurarea activității pe perioada proiectului și
pentru participarea la cofinanțarea lui. Aceste etape administra
tive sunt gestionate de EACEA și se trec cu ”admis” sau ”respins”.

Ì

CARE SUNT CRITERIILE DE ACORDARE A
FINANȚĂRII?
Ultima etapă a evaluării aplicațiilor constă în analiza făcută de ex
perții independenți contractați de EACEA, care determină acor
darea finanțării conform următoarelor criterii:
»
relevanța aplicației față de obiectivele și prioritățile liniei
de finanțare;
»
calitatea conținutului și a activităților (modul în care
proiectul este implementat, calitatea rezultatelor, experiența
echipei de proiect);
»
comunicarea și diseminarea activităților și a rezultatelor;
»
calitatea parteneriatului (la cooperare)/ puncte automate
pentru cărțile distinse cu Premiul UE pentru literatură (la traduceri
literare).

Ì

Ì

CARE SUNT PAȘII PENTRU DEPUNEREA UNUI PROIECT?
1.
înscrieți organizația în Portalul Participanților: ec.europa.
eu/education/participants/portal. Veți primi un cod unic de în
registrare, PIC. Codul rămâne același pentru toate aplicațiile pe
care le veți depune în cadrul Programului Europa Creativă sau al
celorlalte programe gestionate de EACEA până în 2020. Codul
PIC este folosit pentru a genera formularul electronic (eForm);
2.
completați integral, validați și transmiteți online eFormul, alături de anexele solicitate, până cel târziu la data și ora indi
cate în apelul pentru propuneri de proiecte.

Ì

Ì

CARE SUNT PLATFORMELE CULTURALE SELECTATE?

Platformele europene selectate până în prezent sunt:
»
Aerowaves (coordonator: Aerowaves, Marea Britanie)
»
E-merging Creativity/ Versopolis (coordonator: Beletrina,
Slovenia)
»
European Talent Exchange Program 3.0 (coordonator:
Stichting Noorderslag, Olanda)
»
Future Architecture (coordonator: Muzeul Național de
Arhitectură și Design, Slovenia);
»
IN SITU (coordonator: Asociația Lieux Publics, Franța)
»
Literary Europe Live (coordonator: Universitatea Aberyst
wyth, Marea Britanie)
»
Liveurope (coordonator: Ancienne Belgique, Belgia)
»
Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe
(coordonator: Meetfactory, Cehia) – include și o organizație din
România, Asociația Rokolectiv

45

CARE ESTE PROCEDURA DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARI?
»
pentru proiectele de traduceri literare: prefinanțare de
70% din valoarea grantului în termen de 30 de zile de la data
semnării contractului, iar restul de 30% după aprobarea raportului
final;
»
pentru proiectele de cooperare: prefinanțare de 70%40% din valoarea grantului (vezi graficul următor) în termen de 30
de zile de la data semnării contractului, iar restul după aprobarea
raportului final.

Ì

Ì

CARE SUNT REȚELELE CULTURALE
SELECTATE?
Rețelele europene selectate până în prezent sunt:
»	
AEC – Association Européenne des Conservatoires,
Académies de Musique et Musikhochschulen (Belgia)
»	Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Médi
terranée (Belgia)
»
Club de Directores de Arte de Europa (Spania)
»
Culture Action Europe (Belgia)
»
Deutscher Museumsbund (Germania)
»	ENCATC – European Network of Cultural Administration
Training Centres (Belgia)
»
EUNIC – EU National Institutes for Culture (Belgia)
»
Europa Nostra (Olanda)
»
Europe Jazz Network (Franța)
»
European Composer and Songwriter Alliance (Belgia)
»
European Dancehouse Network (Spania)
»
European Festivals Association (Belgia)
»
European Music Council (Germania)
»
European Network of Cultural Centres (Belgia)
»
European Route of Industrial Heritage (Germania)
»
Horslesmurs (Franța)
»
IETM – Informal European Theatre Meeting (Belgia)
»
Jeunesses Musicales International (Belgia)
»
NETA – New European Theatre Action (Slovenia)
»
Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes (Franța)
»
Réseau Européen de Musique Ancienne (Franța)
»
Union des Théâtres de l’Europe (Franța)

Ì
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CARE SUNT PAȘII METODOLOGICI ÎN MANAGEMENTUL
PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR FINANȚATE DE UE?
Recomandăm metodologia adoptată de Comisia Europeană în
1992, potrivit căreia Ciclul Managmentului de Proiect (CMP) este
modul în care proiectele sunt planificate și implementate, plecând
de la o strategie agreată, urmând ideea unei acțiuni specifice,
formularea, implementarea și evaluarea sa. Fazele ciclului unui
proiect sunt: programarea, identificarea, evaluarea, finanțarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea finală.

Ì

Ì

CARE SUNT INDICATORII PROGRAMULUICADRU?
Comisia Europeană asigură monitorizarea regulată și evaluarea
externă a Programului Europa Creativă pe baza unor indicatori de
performanță calitativi și cantitativi.
Indicatori pentru obiectivele generale:
»	nivelul, schimbările la nivelul ocupării forței de muncă și
cota de ocupare a acesteia în sectoarele culturale și cre
ative, precum și cota din PIB a acestor sectoare;
»	numărul persoanelor care au acces la operele culturale
și creative europene inclusiv, atunci când este posibil, la
opere din alte țări decât ale lor.
Indicatori pentru obiective specifice (Cultura și Mecanismul de
garantare):
»	
amploarea activităților internaționale ale organizațiilor
culturale și creative și numărul de parteneriate trans
naționale create;
»	numărul experiențelor și al activităților de învățare spri
jinite prin program care au îmbunătățit competențele și
au sporit potențialul de angajare în rândul actorilor din
domeniul cultural și creativ;
»	numărul de persoane atins în mod direct sau indirect prin
proiecte susținute de program;
»	numărul de proiecte adresate copiilor, tinerilor și grupuri
lor subreprezentate și numărul estimat de persoane atins;
»	
volumul de împrumuturi garantate în cadrul Mecanis
mului de garantare, împărțit pe categorii în funcție de
originea națională, dimensiunea și sectoarele IMM-urilor,
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microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii;
»	volumul de împrumuturi acordate de intermediarii finan
ciari participanți, împărțiți în categorii în funcție de origi
nea națională;
»	numărul și distribuția geografică a intermediarilor finan
ciari participanți;
»	numărul IMM-urilor, al microorganizațiilor și al organi
zațiilor mici și mijlocii care beneficiază de mecanismul
de garantare, împărțite pe categorii în funcție de originea
națională, dimensiune și sectoare;
»
rata medie de nerambursare a împrumuturilor;
»	efectul de pârghie atins al împrumuturilor garantate față
de efectul de pârghie indicativ;
»	
numărul de state membre care utilizează rezultatele
metodei deschise de coordonare în elaborarea politicilor
naționale;
»	numărul de inițiative noi și de rezultate la nivel de politici.

Ì

Pe baza unei evaluări externe și independente, Comisia sta
bilește un raport final care analizează impactul pe termen lung,
precum și durabilitatea programului pe baza indicatorilor canti
tativi și calitativi selecționați. Comisia evaluează, de asemenea,
efectele Mecanismului de garantare asupra accesului la împru
muturile bancare și asupra costurilor asociate pentru IMM-urile,
microorganizațiile și organizațiilele mici și mijlocii din sectoarele
culturale și creative. Până la 30 iunie 2022, Comisia prezintă Par
lamentului European și Consiliului acest raport de evaluare finală.

Ì

CARE SUNT ACTORII-CHEIE AI UE ÎN PROCESUL
DECIZIONAL?
Comisia Europeană
»	este instituția executivă a UE, care propune acte legis
lative Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Eu
ropene şi se asigură că statele membre aplică în mod
corect legislaţia europeană;
»	Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) din cadrul
său se ocupă de politicile și finanțările europene din do
meniile educație, cultură, tineret, multilingvism și sport. În
perioada 2014-2019, DG EAC este condusă de comisarul
european Tibor Navracsics, care răspunde în fața Parla
mentului European.
Consiliul UE
»	reprezintă guvernele statelor membre, fiind cadrul în care
ministerele naționale se reunesc pentru a adopta legis
lație și a coordona politici sectoriale;
»	două dintre formațiunile sale sunt, în principal, relevante
pentru sectoarele culturale și creative: EYCS – Educație,
Tineret, Cultură și Sport și COMPET – Competitivitate
(proprietate intelectuală - drepturi de autor și conexe);
»	lucrările sale sunt sprijinite de Comitetul Reprezentanților
Permanenți ai guvernelor statelor membre (COREPER) și
de peste 150 de grupuri de lucru și comitete de experți,
dintre care relevante pentru sectoarele culturale și cre
ative sunt: Comitetul Afaceri Culturale, Grupul de lucru
Audiovizual, Grupul de lucru Proprietate Intelectuală și
Drepturi de autor.
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Parlamentul European
»	are rol de colegislator și, împreună cu Consiliul, poate
adopta și modifica propunerile legislative și adoptă
bugetul Uniunii;
»	supraveghează activitatea Comisiei și a celorlalte orga
nisme europene și cooperează cu parlamentele națio
nale din țările UE;
»	Comisia pentru Cultură și Educație din cadrul său are ca
teme de lucru: îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării
culturii, protejarea și promovarea diversității culturale și
lingvistice, conservarea și salvgardarea patrimoniului cul
tural, încurajarea schimburilor culturale și a creației artis
tice; politicile în sectorul audiovizual; cooperarea cu țări
terțe și relațiile cu organisme internaționale relevante.

Ì
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Cum?
Cum vă ajută Biroul Europa Creativă România?		
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Cum ar putea fi sprijiniți la nivel național operatorii culturali?
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Cum puteți identifica parteneri europeni?			
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Cum vă puteți implica în procesul decizional european?
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?

CUM VĂ AJUTĂ BIROUL EUROPA CREATIVĂ
ROMÂNIA?

BEC România asigură accesul operatorilor din sectoarele culturale
și creative la finanţările Programului Europa Creativă, oferind: in
formaţii actualizate despre oportunităţile existente; ajutor pentru
identificarea de parteneri europeni; asistenţă tehnică în vederea
completării cererilor de finanțare; sprijin în promovarea proiecte
lor finanţate. În plus, vă punem la dispoziție informaţii punctuale
despre alte finanţări relevante disponibile, îndrumându-vă către
cele mai potrivite alternative pentru ideile dumnea
voastră de
proiecte. Transmitem buletine informative periodice cu noutăţi
despre Programul Europa Creativă, evenimente, cercetări, studii
şi publicaţii relevante pentru cultură, dar și cu propuneri de par
teneriat venite de la alți operatori europeni. Organizăm periodic,
inclusiv la cerere, conferințe, seminarii de informare și instruire,
precum și ateliere de lucru pentru potențialii beneficiari ai Pro
gramului Europa Creativă din România.



CUM AR PUTEA FI SPRIJINIȚI LA NIVEL NAȚIONAL
OPERATORII CULTURALI?

Reglementarea pe termen mediu și lung a unor mecanisme de
cofinanțare la nivel național și/ sau local ar elimina un impedi
ment esențial și determinant în rândul operatorilor culturali care
pot dezvolta proiecte de cooperare culturală europeană. O mai
rapidă armonizare a cadrului legislativ și financiar ce reglemen
tează mecanismele esențiale în actul de management al proiec
telor de cooperare europeană și internațională ar fi un alt pas
semnificativ. Totodată, o mai clară înțelegere a nevoii de formare
profesională continuă a personalului implicat în administrarea și
implementarea proiectelor culturale și creative, atât la nivelul in
stituțiilor publice, cât și a celor din sectorul privat ar reprezenta
un plus în creșterea capacității adminstrative a organizațiilor.
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CUM PUTEȚI IDENTIFICA PARTENERI
EUROPENI?
•	prin rețeaua Birourilor Europa Creativă: cereri/ oferte de
parteneriat prin e-mail, la/ de la cultura@europa-creativa.eu
(BEC România);
•
folosind diverse mecanisme de căutare online:
o	partners.culturefund.eu/partner-search/ (BEC UK)
o
ced-slovenia.eu/en/partner-search/ (BEC Slovenia)
o	cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/
(BEC Italia)
o	www.kreativnaevropa.rs/eng/partner-search/
p426/ (BEC Serbia)
o
www.creative.partners (UK);
•	căutând printre membrii rețelelor culturale europene ac
tive (IETM, Europa Nostra, Culture Action Europe etc.);
•	căutând în platforma cu proiecte finanțate a Comisiei
Europene:
http://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/projects/;
•
utilizând meniul „Search” din Portalul Participanților.





CUM VĂ PUTEȚI IMPLICA ÎN PROCESUL DECIZIONAL
EUROPEAN?
Dacă vreți să vă faceți auzită vocea și să contribuiți la îmbunătățirea
cadrului legislativ și de politici cu impact asupra sectoarelor cul
turale și creative la nivelul Uniunii, iată câteva dintre opțiunile de
implicare disponibile:
»	
urmăriți constant și participați la consultările publice
lansate de Comisia Europeană, de exemplu cu privire la
noi inițiative de politici în domeniu, la revizuirea cadrului
legislativ sau la rapoarte de evaluare a impactului unor
inițiative:
	http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_
en.htm;
»	urmăriți constant și participați la consultările și dezbate
rile publice lansate la nivel național în conexiune cu
actele normative și politicile UE relevante pentru dome
niu: www.cultura.ro/consultari-publice;
»	contribuiți proactiv, în orice moment, cu recomandări
legate de îmbunătățirea și simplificarea unor reglementări
și acte normative existente care vă afectează activitatea,
prin intermediul platformei REFIT:
	http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/
consultation/contributions_en.htm;
»	
alăturați-vă demersurilor de advocacy ale Platformei
Voices of Culture, care asigură dialogul structurat între
organizațiile societății civile din sectoarele culturale și
creative și Comisia Europeană: www.voiceofculture.eu;
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»	transmiteți petiții către Parlamentul European în legătură
cu aspecte ale politicilor UE care au impact asupra do
meniului:
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/
petitions/en/home;
»	urmăriți constant agendele și documentele de lucru ale
Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul Eu
ropean și transmiteți proactiv europarlamentarilor pro
puneri de amendamente și opinii cu privire la subiectele
aflate pe ordinea de zi a reuniunilor: www.europarl.
europa.eu/committees/en/cult/home.html;
»	folosiți Iniţiativa cetăţenească europeană, prin interme
diul căreia un milion de cetăţeni ai UE din cel puțin șapte
state membre au posibilitatea să participe direct la elabo
rarea politicilor UE, solicitând Comisiei Europene să facă
o propunere legislativă: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/.
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·

?

CÂND SE LANSEAZĂ APELURILE PENTRU PROIECTE?

»	pentru proiecte de cooperare: o dată pe an, până în 2020
inclusiv;
»	pentru proiecte de traduceri de maximum doi ani: o dată
pe an, până în 2020 inclusiv;
»	pentru proiecte strategice de traduceri (patru ani): ultimul
apel în 2017;
»	pentru platforme (proiecte strategice de patru ani): ul
timul apel în 2017.
Data publicării apelurilor variază de la an la an, motiv pentru care
vă recomandăm să verificați constant website-ul BEC România
pentru cele mai noi informații despre calendarul programului.

·

CÂND SE DAU REZULTATELE SELECȚIILOR?

Rezultatele evaluărilor pentru cele mai accesate linii de finanțare
ale Subprogramului Cultura, proiecte de cooperare și traduceri
literare, se dau în aproximativ șase luni, respectiv patru luni de la
termenul-limită de depunere a propunerilor.

·

CÂND AR TREBUI SĂ ÎNCEPEȚI PREGĂTIREA UNEI APLICAȚII?

Dacă intenționați să depuneți un proiect de cooperare, vă reco
mandăm să începeți pregătirea lui cu cel puțin șase luni înainte,
întrucât construirea unui parteneriat de calitate cu alți operatori
europeni și elaborarea unei aplicații cu reale șanse de succes se
bazează pe acordarea unui timp suficient de dialog și lucru îm
preună cu partenerii. Și editurilor care doresc să acceseze linia
de traduceri literare (în special proiectele strategice de patru ani)
le sugerăm să demareze pregătirea cu minimum jumătate de an
înainte, pentru a avea destul timp să dezvolte coerent propunerea
în raport cu strategia de traducere, publicare și promovare a pa
chetului de cărți propus.
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CÂND VĂ PUTEȚI ALĂTURA UNEI PLATFORME EUROPENE?

·

Ultimul apel din acest cadru pentru proiecte strategice de patru
ani ale unor platforme culturale europene este în 2017. În cazul în
care ratați oportunitatea de a fi lider sau membru într-un proiect
depus și selectat în cadrul acestui apel, vă reamintim că, potrivit
ghidului de finanțare al acestei componente, numărul membrilor
unei platforme poate crește pe durata implementării. Astfel, în
multe cazuri, organizațiile interesate, care corespund criteriilor
trasate de coordonatorul platformei, pot încerca să se alăture
acesteia și ulterior, adresând proactiv o solicitare sau răspunzând
unui apel la exprimarea interesului lansat de liderul platformei. Vă
recomandăm să consultați paginile de internet ale platformelor
selectate până în prezent (listă și în secțiunea ”Care?”).

CÂND VĂ PUTEȚI ALĂTURA UNEI REȚELE EUROPENE?
Ultimul apel din acest cadru pentru proiecte strategice de patru
ani ale unor rețele culturale europene a fost în 2016. Cu toate
acestea, organizațiile interesate să participe la proiectele selec
tate sunt încurajate să verifice în ce măsură pot deveni membre
ale rețelelor finanțate relevante pentru activitatea lor și beneficia
de oportunitățile propuse de aceasta. În această situație ar trebui
să vă adresați secretariatului general al rețelei în cauză. O listă a
rețelelor finanțate prin Subprogramul Cultura până în prezent se
regăsește și în secțiunea ”Care?”.

·
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}

UNDE SE DEPUN APLICAȚIILE?
În cadrul Programului Europa Creativă, propunerile de proiecte
se trimit online la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovi
zual și Cultură din Bruxelles, care se ocupă de partea de se
lecție și contractare a proiectelor. Găsiți informații speci
fice despre depunere în ghidul fiecărui apel pentru proiecte
lansat de EACEA pe pagina sa de internet. Pentru a depune o
cerere de împrumut garantat prin Mecanismul de garantare
Europa Creativă pentru dezvoltarea unui proiect, vă puteți
adresa direct unui intermediar financiar (bancă sau altă in
stituție de creditare) selectat de Fondul European de Investiții
(www.eif.org), urmând o procedură specifică de depunere și se
lecție.

}

UNDE SE POT DESFĂȘURA PROIECTELE?
Un proiect de cooperare se poate desfășura în toate țările din
care provin partenerii implicați în implementarea activităților, pre
cum și în alte spații geografice care au relevanță pentru proiect
(inclusiv în țări terțe). Nu există o regulă legată de procentul ac
tivităților unui proiect care trebuie să se întâmple în țara fiecărui
partener sau în alte țări pe care proiectul le vizează. Pe de altă
parte, evaluatorii pot urmări, prin criteriile de acordare a finanțării,
și un anumit echilibru între organizațiile din consorțiu, mai exact
maniera în care activitățile din proiect se împart între parteneri
și se adresează unui public cât mai numeros și mai diversificat
din fiecare țără participantă. Proiectele de traduceri se pot des
fășura doar în țara în care editura își are sediul, însă, dacă se in
tenționează traducerea unor autori naționali în alte limbi eligibile,
distribuția cărților trebuie realizată în afara țării.

?

UNDE GĂSIȚI MAI MULTE INFORMAȚII?

65

}

»	pagina Programului Europa Creativă: www.ec.europa.eu/
creative-europe;
»	
pagina BEC România – Subprogramul Cultura:
www.europa-creativa.eu/cultura;
»	pagina Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei
Europene: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm;
»	pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și
Cultură (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en;
»	
pagina Ministerului Culturii și Identității Naționale:
www.cultura.ro

UNDE GĂSIȚI DATE DESPRE PROIECTELE SELECTATE?
Comisia Europeană a dezvoltat o platformă online cu detalii des
pre toate proiectele Europa Creativă finanțate până în prezent:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/. Aici
puteți găsi descrierile și rezultatele proiectelor, granturile acor
date, precum și lista organizațiilor implicate. Platforma poate fi
folosită și pentru a vă identifica, printre (co)beneficiari, potențiali
parteneri pentru proiecte, plecând de la premisa că organizațiile
din platformă s-au arătat deja interesate de cooperare. Totodată,
informații despre proiectele selectate la care participă operatori
din România găsiți și pe pagina noastră de internet.

}

}

}

UNDE SE AFLĂ BIROUL EUROPA CREATIVĂ ROMÂNIA?
Biroul Europa Creativa din România funcționează în cadrul Unității
de Management a Proiectului din Ministerul Culturii și Identității
Naționale. Dacă doriți să ne faceți o vizită pentru a discuta despre
finanțările Europa Creativă, ne găsiți la sediul nostru din București,
Bd. Unirii 22, corp Aula, parter, camera 3 (în aceeași clădire cu
Biblioteca Națională a României din zona Pieței Unirii).
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72

De ce trebuie corelate politicile locale și naționale cu cele europene?
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DE CE RECOMANDĂM EUROPA CREATIVĂ –
CULTURA?
Este singurul program al UE dedicat în întregime proiectelor cul
turale, ale cărui obiective și priorități sunt suficient de cuprin
zătoare și de generoase pentru a permite oricărei organizații in
teresate de activități cu dimensiune europeană să se regăsească
în abordările sale. Din 2016, întreaga procedură de transmitere a
unei aplicații și de raportare se face exclusiv online, ceea ce sim
plifică și debirocratizează substanțial eforturile dumneavoastră.
Europa Creativă este o finanțare stabilă, pe o perioadă de șapte
ani, pe ale cărei licitații vă puteți baza anual până în 2020 inclu
siv. Cu excepția proiectelor de cooperare de mari dimensiuni,
nu există raportări intermediare, doar finale. În plus, proiectele
selectate pot beneficia de un flux financiar important grație pre
finanțărilor acordate. Nu în ultimul rând, participarea la proiecte
Cultura este un foarte bun exercițiu de cooperare, de transfer de
know-how între organizații și poate reprezenta un punct impor
tant de cotitură în consolidarea capacității operaționale de a lucra
la nivel transnațional, cu parteneri din alte țări.
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DE CE ESTE COOPERAREA O
P R I O R I TAT E ?
Proiectele de cooperare primesc aproximativ 70% din bugetul
total al Subprogramului Cultura în perioada 2014-2020. Această
situație derivă din înțelegerea importanței majore pe care o are
cooperarea pentru stimularea mobilității internaționale a per
soanelor care lucrează în domeniul culturii, circulația trans
națională a operelor și a serviciilor acestora, creșterea gradului de
profesionalizare și transferul de know-how între operatorii mai
experimentați și cei aflați la început de drum. Cooperarea face in
vizibile granițele naționale, încurajează organizațiile și creatorii să
lucreze împreună, să învețe unii de la alții, să își promoveze ope
rele în noi spații geografice și în fața unor noi categorii de public.

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ DEZVOLTĂM
PUBLICUL?
Dezvoltarea publicului este una dintre cele trei priorități ale
Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura. În acest
context, este important ca propunerile de proiecte să includă
modalități creative de lucru și interacțiune cu publicul, acțiuni
de creștere a accesului, de diversificare a audienței și de expu
nere la creații culturale din alte spații europene. Aceste aspecte
sunt punctate de către experții evaluatori în cadrul criteriilor de
acordare a finanțării. Sunt încurajate acele propuneri de proiecte
europene care includ abordări inovatoare de implicare a publi
cului, specializarea creatorilor și a profesioniștilor în dezvoltarea
publicului și în interacțiunea cu comunitățile și grupurile mai slab
reprezentate, precum și extinderea accesului unor categorii cât
mai diverse de public la opere și creații complexe.

DE CE OPERATORII ROMÂNI NU ACCESEAZĂ MAI MULT
ACEASTĂ FINANȚARE?
Potrivit unui chestionar pe care l-am lansat în 2015, cu privire la
cât de accesibil li se pare operatorilor români Subprogramul Cul
tura, principale impedimente țin de instabilitatea și insecuritatea
resurselor financiare locale și naționale pentru acoperirea cofi
nanțării, precum și de o serie de reglementări legislative birocra
tizate, ce îngreunează de multe ori implementarea unui proiect
complex, cu mai multe țări partenere. Alte aspecte care fac di
ficilă inițierea și asumarea coordonării unor astfel de proiecte
sunt, în multe cazuri, capacitatea operațională scăzută (resurse
umane puține, expertiză și competențe manageriale insuficiente,
organizație fără experiență în proiecte de amploare, în colaborări
europene etc.) și lipsa unui exercițiu consistent de identificare
strategică a partenerilor europeni, de comunicare și negociere
cu aceștia în vederea realizării unor proiecte de cooperare viabile.
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DE CE TREBUIE CORELATE POLITICILE LOCALE ȘI
NAȚIONALE CU CELE EUROPENE?
Realizarea acestei legături este importantă pentru coerența și sta
bilitatea politicii culturale a oricărui stat membru care dorește să se
dezvolte în aceeași direcție cu obiectivele și tendințele sectoriale
identificate la nivelul Uniunii. Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene prevede că, în domeniul culturii, competențele UE se
reflectă doar în acțiuni de sprijinire, coordonare sau completare a
acțiunii statelor membre (principiul subsidiarității). Politicile locale
și naționale pot beneficia de acest cadru european, de exemplu
prin armonizarea legislației și crearea unor mecanisme de fi
nanțare complementare sau actualizarea celor existente în raport
cu o serie de norme și obiective europene. Corelarea nivelurilor
locale și naționale cu nivelul european reprezintă o oportunitate
de a susține într-o manieră strategică dezvoltarea sectorului, de a
facilita mai buna sa conectare la tendințele, temele, practicile de
lucru și de cooperare europene și, totodată, de a permite ope
ratorilor naționali să beneficieze fără dificultăți de instrumentele
existente la nivel comunitar.
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Corelarea politicilor europene cu cele naționale

P

oliticile culturale europene nu urmăresc standardizarea, ci mai
curând stabilirea unei identităţi culturale născute din întâlnirea
diferenţelor, care are ca scop final dezvoltarea unei conştiinţe
colective europene. Această politică se constituie ca o forţă
pentru obţinerea identităţii, a coeziunii şi a participării democratice a
cetăţenilor Europei la un destin comun.
Ca stat membru cu drepturi şi responsabilităţi în cadrul Uniunii Europene,
România are oportunitatea de a-şi fundamenta strategia naţională pe
conţinutul propus de prima strategie europeană pentru cultură. Aceasta
confirmă rolul central al culturii în procesul integrării europene şi
propune o agendă culturală pentru Europa şi relaţiile acesteia cu ţările
terţe*. Adoptarea sa vine ca urmare a unui proces consultativ extins,
care implică factori de decizie şi părţi interesate din toată Europa. Este
important sincronismul cu obiectivele Comisiei Europene, pe baza
unor politici sectoriale corelate și cu cele ale Consiliul Europei și ale
UNESCO, la care am aderat. În acest sens facem referire la Agenda
europeană pentru cultură. Urmărirea obiectivelor incluse în Agendă
implică îmbunătăţirea înţelegerii contribuţiei pe care sectorul cultural
o are la Strategia de la Lisabona, pentru a facilita realizarea unei politici
bazate pe realităţi demonstrate. Acest fapt implică schimbul de date
existente, împărtăşirea studiilor de caz şi a metodologiei analizelor de
impact.
Atingerea obiectivelor presupune, de asemenea, revizuirea şi, acolo
unde este cazul, chiar îmbunătăţirea informaţiilor statistice şi garantarea
unei comparabilităţi crescute a statisticilor naţionale, coordonate de
Eurostat. Comisia Europeană va lansa o serie de studii şi cooperări

79

* Începând din anul 2007,
Agenda europeană pentru cul
tură a reprezentat cadrul stra
tegic pentru acțiunea UE în sec
torul cultural. Agenda se bazează
pe promovarea a trei obiective
strategice: diversitatea culturală
și dialogul intercultural; pro
movarea culturii în calitate de ca
talizator al creativității; cultura ca
element vital în cadrul relațiilor
in
ternaționale.
Pentru
mai
multe informaţii: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52007DC0242

inter-service pentru a susţine
obiectivele propuse şi dezvoltarea
de activităţi şi politici bazate pe
realităţi demonstrate. Totodată,
va stimula comunicarea în reţea
a actorilor implicaţi în evaluarea
impactului şi a politicii culturale
la nivel local, regional, naţional
sau european. Comisia va realiza,
împreună cu reprezentanţii la nivel
înalt ai statelor membre, câte un
raport comun la fiecare doi ani, în
care va rezuma principalele teme
şi discuţii şi va analiza progresul
țărilor în ceea ce priveşte atingerea
obiectivelor comune.
Pentru
realizarea
obiectivelor
legate de relaţiile internaționale
se consideră necesară implicarea
cadrului extern relevant pentru UE
şi a Ministerelor Afacerilor Externe.
Comisia va încerca, alături de statele
membre, să stimuleze creşterea
nivelului general de coordonare al
UE în ceea ce priveşte activităţile
care vizează cooperarea culturală.
Aceasta presupune identificarea şi
schimbul de bune practici.
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lanurile de lucru în domeniul culturii sunt documente
strategice adoptate de Consiliul EU (formațiunea Educație,
Tineret, Cultură și Sport – secțiunea Cultură și Audiovizual)
care stabilesc, în acord cu obiectivele Agendei europene
pentru cultură, o serie de teme prioritare, subiecte-cheie, rezultate și
metode de lucru în vederea dezvoltării cooperării între statele membre
în materie de politici, a creșterii coerenței și vizibilității acțiunii europene
în domeniu.
Începând cu 2008, planurile sunt preponderent implementate prin
metoda deschisă de coordonare. Au existat cinci astfel de planuri de
lucru până în prezent, pentru perioadele: 2002-2004, 2005-2007,
2008-2010, 2011-2014 și 2015-2018.
Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2002-2004 a adus
o abordare mai coerentă în ceea ce privește acțiunea la nivel comunitar,
stabilind un cadru structurat, cu teme prioritare de interes comun.
Următorul plan, din perioada 2005-2007, a reprezentat un pas înainte
în direcția îmbunătățirii cooperării culturale, a demersurilor practice,
mai concentrate și orientate spre rezultate.
Pentru anii 2008-2010 a fost instituit un prim plan de lucru trienal
adoptat în cadrul Agendei europene pentru cultură. Punerea în aplicare
a acestuia s-a bazat pe metoda deschisă de coordonare, noua metodă
de lucru între statele membre în domeniul culturii. În acest scop, au fost
create grupuri de lucru formate din experți naționali, care au realizat
rapoarte și recomandări de politici cu privire la temele prioritare.

83

Al doilea plan de lucru adoptat în
cadrul Agendei europene pentru
cultură a stabilit activităţile care
trebuie desfăşurate la nivel naţional
şi comunitar în domeniul culturii
pentru perioada 2011-2014. Planul
reafirmă ideea că prin cultură
se poate contribui la realizarea
obiectivelor Strategiei Europa 2020
pentru creștere inteligentă, durabilă
și favorabilă incluziunii. În plus,
este pentru prima dată când se
prevede o evaluare intermediară*
a implementării unui plan de lucru,
astfel încât să existe posibilitatea de
adaptare în funcție de rezultatele
atinse și de noi provocări apărute la
nivelul UE. Evaluarea intermediară
a fost prevăzută și ca bază pentru
pregătirea următorului plan de
lucru (2015-2018).
*
Raport referitor la punerea în
aplicare şi relevanţa Planului de
lucru în domeniul culturii pentru
perioada 2011-2014: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0535

Conform raportului referitor la
punerea în aplicare şi relevanţa
Planului de lucru în domeniul
culturii pentru perioada 2011-2014,
Comisia a efectuat, în 2014, un
sondaj la care au participat toate
statele membre ale UE. Acesta a
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arătat că 86% dintre acestea considerau că planul de lucru s-a axat pe
priorități corecte, iar 85% au fost de părere că punerea lor în aplicare
a îndeplinit, per ansamblu, așteptările guvernului. În plus, 75% au fost
de acord că planul de lucru a avut un impact pozitiv asupra sectorului
cultural din țara lor și că a fost relevant pentru elaborarea politicii
culturale. Un număr similar de respondenți (72%) au declarat că planul
de lucru a fost relevant pentru punerea în aplicare a politicii culturale în
țara lor, iar 21% au considerat că nu aceasta a fost situația.
Statele membre au exprimat o opinie ușor mai eterogenă cu privire
la rolul jucat de planul de lucru în coordonarea politicii culturale la
nivelul UE, 67% considerând că s-a îmbunătățit coordonarea, iar 25%
considerând că nu. În mod similar, 68% au fost de acord că planul
de lucru a dus la o mai bună recunoaștere a contribuției culturii la
realizarea obiectivelor generale ale Strategiei Europa 2020, în timp
ce 18% nu au fost de aceeași părere. 65% au fost de acord că planul
de lucru a îmbunătățit coordonarea dintre UE și părțile interesate din
domeniul culturii; numai 10% au declarat că nu aceasta este situația.
În ceea ce privește cadrul actual, Planul de lucru în domeniul culturii
pentru 2015-2018, Comisia a propus ca acesta să fie împărțit în două
etape a câte doi ani. În 2016, o evaluare aprofundată la jumătatea
perioadei ar permite modificarea planului de lucru ținând cont de noile
provocări sau întoarcerea la aspecte la care s-a lucrat în cadrul planurilor
de lucru anterioare, dar care nu au reprezentat priorități imediate în
2015. În fiecare etapă ar trebui să își desfășoare activitatea în paralel
maximum patru grupuri de experți MDC, care să permită Comisiei să
sprijine în mod eficient procesul, iar Consiliului și Președințiilor UE să
folosească rezultatele planului de lucru.
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*
Concluziile Consiliului și ale re
prezentanților
guvernelor
sta
telor membre, reuniți în cadrul
Con
siliului, privind un Plan de lu
cru în domeniul culturii pentru pe
rioa
da
2015-2018:
http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX%3A52014XG1223(02).

Planul de lucru în domeniul culturii pentru 2015-2018*
Principii directoare:
»	dimensiune mai strategică pentru consolidarea legăturii dintre
planul de lucru și activitatea Consiliului și a Președințiilor prin
rotație ale acestuia;
»

accentul pe teme cu o valoare adăugată clară la nivelul UE;

»

valoarea intrinsecă a artelor și culturii;

»	excelența, inovarea și competitivitatea sectoarelor culturale și
creative;
»

integrarea culturii în alte domenii de politici;

»

încurajarea cooperării intersectoriale;

»

asigurarea de sinergii cu Programul Europa Creativă;

»

acțiunea în direcția unor politici bazate pe elemente concrete.

Priorități:
»

cultura accesibilă și favorabilă incluziunii;

»

patrimoniul cultural;

»

sectoarele culturale și creative: economia creativă și inovarea;

»	promovarea diversității culturale, a culturii în cadrul relațiilor
externe ale UE și a mobilității;
»	
statisticile culturale fiabile, comparabile și actualizate ca
bază pentru elaborarea de politici culturale solide (prioritate
intersectorială).
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Principalele metode de lucru pentru implementare:
»	metoda deschisă de coordonare (MDC), principala metodă de
lucru în cooperarea dintre statele membre;
»	
reuniuni informale ale funcționarilor din cadrul ministerelor
culturii, inclusiv cu participarea unor funcționari din alte
ministere;
»	grupuri ad-hoc de experți sau seminarii tematice organizate de
Comisie pentru a examina mai în profunzime aspecte legate
de subiectele planului de lucru și pentru a interacționa cu alte
instrumente ale planului de lucru;
»	reuniuni de evaluare organizate de Comisie în domeniile de
politici care au fost abordate într-o mare măsură de către
precedentele planuri de lucru în domeniul culturii;
»	conferințe, studii și inițiative de învățare reciprocă.

Rolurile statelor membre, ale Președințiilor Consiliului și ale Comisiei
Europene:
Potrivit prevederilor, statele membre sunt invitate să examineze,
respectând principiul subsidiarității, rezultatele obținute de prezentul
plan de lucru în elaborarea de politici la nivel național.
Pe de altă parte, Președințiile Consiliului sunt invitate:
»	
să țină seama de prioritățile planului de lucru, în contextul
trioului Președințiilor UE, atunci când își elaborează programul
pe 18 luni;
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»	să informeze grupul de pregătire al Consiliului în domeniul
culturii cu privire la lucrările desfășurate în cadrul altor grupuri
de pregătire ale Consiliului care au un impact direct sau indirect
asupra chestiunilor și politicilor culturale;
»	să convoace, după caz, reuniuni informale (inclusiv de natură
comună și intersectorială) pentru a discuta și a se informa
asupra realizărilor obținute prin planul de lucru și a le difuza pe
scară largă;
»	să evalueze, pe baza unui raport final pregătit de Comisie în
urma contribuțiilor voluntare din partea statelor membre, dacă
propune un nou plan de lucru.

În ceea ce privește atribuțiile Comisiei Europene, aceasta este invitată:
»	să sprijine statele membre și alte părți interesate relevante să
coopereze în cadrul stabilit (în special prin: susținerea celei
mai largi participări posibile a statelor membre, precum și a
experților și altor părți interesate în cadrul structurilor de lucru;
completarea activității grupurilor MDC cu studii și cu exerciții
de învățare reciprocă);
»	
să raporteze grupului de pregătire competent al Consiliului
în domeniul culturii, cât mai devreme posibil, cu privire la
inițiativele sale relevante, în special propuneri pentru care
evaluarea a evidențiat un impact direct sau indirect asupra
chestiunilor culturale;
»	să asigure schimbul reciproc de informații între grupurile MDC
în domeniul culturii și între acestea și grupurile MDC relevante
din sectoare conexe;
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»	să informeze cu regularitate grupul de pregătire al Consiliului
în domeniul culturii în legătură cu evoluția lucrărilor în materie
de statistici culturale;
»	să consulte și să informeze cu regularitate părțile interesate la
nivel european, inclusiv societatea civilă, cu privire la progresele
înregistrate în îndeplinirea planului de lucru, pentru a asigura
relevanța și vizibilitatea activităților, inclusiv prin intermediul
Forumului european pentru cultură;
»	să adopte, înainte de sfârșitul primului semestru al anului 2018
și pe baza contribuțiilor voluntare ale statelor membre, un
raport final privind punerea în aplicare și relevanța planului de
lucru.
Nu în ultimul rând, statele membre și Comisia sunt încurajate să
lucreze împreună, ținând seama în mod corespunzător de principiul
subsidiarității, și:
»	să ia în considerare cultura la formularea, punerea în aplicare
și evaluarea politicilor și acțiunilor din alte domenii de politică,
acordând o atenție specială asigurării includerii timpurii și
efective a acesteia în procesul de elaborare a politicilor;
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»	să promoveze o mai bună contribuție a culturii la obiectivele
generale ale Strategiei Europa 2020, având în vedere rolul
sectorului în realizarea unei creșteri inteligente, durabile și
favorabile incluziunii, precum și efectele pozitive ale acestuia
în domenii precum ocuparea forței de muncă, incluziunea
socială, educația și formarea, turismul, cercetarea și inovarea,
dezvoltarea regională;
»	să împărtășească regulat și cu promptitudine informații cu privire
la politicile și acțiunile UE care au un impact direct sau indirect
asupra chestiunilor și politicilor culturale și le încurajează, în
acest sens, să facă schimb de informații prin mijloace digitale,
inclusiv prin intermediul platformelor virtuale;
»	
să stimuleze cooperarea cu țările terțe, în special cu țările
candidate și potențial candidate și cu cele vizate de Politica
Europeană de Vecinătate, precum și cu organizațiile
internaționale competente din domeniul culturii, inclusiv prin
intermediul unor reuniuni periodice cu țările terțe în cauză;
»	să întreprindă o examinare la jumătatea perioadei a punerii în
aplicare a planului de lucru în vederea unor posibile adaptări sau
reorientări din perspectiva rezultatelor obținute și a evoluției
politicilor la nivelul UE.
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Metoda deschisă
de coordonare și
dialogul structurat
cu societatea civilă
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Metoda deschisă de coordonare
La nivel european, Comisia Europeană recomandă folosirea unei
metode flexibile de coordonare între statele membre. În perioada 20022004 țările UE au adoptat, în cadrul Consiliului Miniștrilor, primul plan
de lucru comun în domeniul culturii. De atunci, acest plan este reînnoit
periodic, iar Comisia este de părere că ne aflăm într-un moment potrivit
pentru ca statele membre să mai facă un pas în domeniul cooperării,
utilizând în spiritul parteneriatului metoda deschisă de coordonare
(MDC). Aceasta constă în punerea de acord asupra unor obiective
comune, urmărirea constantă a progresului în atingerea acestora şi
schimbul de bune practici şi date relevante pentru sprijinirea învăţării de
către toate părţile implicate. Acest plan de acţiune adoptat de Uniunea
Europeana are în vedere și Convenţia UNESCO privind protejarea şi
promovarea diversităţii expresiilor culturale şi recunoaşte nevoia unei
strategii europene pentru cultură, deschisă atât diversităţii europene,
cât şi celei de la nivel internațional.
Consiliul European de la Lisabona a convenit asupra instituirii
metodei deschise de coordonare, utilizată cu succes în domeniul
politicilor privind integrarea pe piața forței de muncă, ca mecanism de
coordonare pentru țările membre în domeniul politicilor de combatere
a excluziunii sociale. Comisia Europeană propune măsuri pentru
creşterea importanţei culturii ca parte a dialogului politic cu ţările şi
regiunile partenere din toată lumea, pentru promovarea schimburilor
culturale şi integrarea sistematică a culturii în cadrul unor programe
şi proiecte de dezvoltare. Un element fundamental al acestei noi
strategii politice îl constituie introducerea unui sistem de cooperare
mai structurat între statele membre şi instituţiile europene în domeniul
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culturii. Mecanismul acestui sistem se bazează pe metoda deschisă de
coordonare, care a fost implementată pentru structurarea colaborării
între statele membre şi Uniunea Europeană în domeniul educaţiei şi
al formării profesionale, al tineretului şi al protecţiei sociale. MDC stă
la baza propunerilor unor obiective generale agreate atât de statele
membre, cât şi de Comisia Europeană. Prin această metodă statele
membre UE sunt de acord să-și coordoneze politicile printr-un
proces de învățare reciprocă și schimb structurat de informații. Este
vorba despre un instrument care ajută statele membre în procesele de
reformă, respectându-le competențele legale.
Adesea găsim referiri la MDC ca la o a treia formă de guvernare
în UE, alături de politicile comune și mecanismele de coordonare
interguvernamentală. Prin intermediul metodei deschise, statele
membre cad de acord asupra unor obiective comune, utilizează aceeași
indicatori, pregătesc rapoarte naționale strategice care stabilesc linii
directoare pentru politici publice și evaluează aceste strategii împreună
cu Comisia prin rapoarte de monitorizare comune.
Obiectivul dominant al MDC îl reprezintă creșterea eficacității
coordonării de politici în arii sectoriale sensibile, în care nu există
instrumente normative puternice de tipul reglementărilor europene,
vizând ca rezultat reducerea sărăciei la nivelul UE.
Acest obiectiv nu se poate realiza dacă nu dăm o atenție considerabilă
aspectelor participative și de largă consultare publică pe teme
importante precum politicile sociale și incluziunea socială. MDC are
potențialul de a realiza acest obiectiv de coordonare eficientă, de a fi
un instrument util în aplicarea principiului subsidiarității și cel al bunei
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guvernări, de a crește coerența colaborării inter și intrasectoriale, dar
numai dacă nu considerăm procesul MDC ca pe o „temă pentru acasă”
dată de Bruxelles.
Așadar, MDC este un cadru flexibil, facultativ de structurare a cooperării
dintre statele membre în domeniul culturii, care este organizat în jurul
unor obiective strategice și care promovează schimburile de bune
practici. Este principalul instrument de implementare a Planurilor
de lucru în domeniul culturii. Statele membre UE pot colabora în
elaborarea și dezvoltarea de politici culturale printr-un proces de
învățare reciprocă și schimb structurat de informații, aplicând această
metodă. Ea asigură astfel un cadru de cooperare între țările UE, ale
căror politici naționale pot fi direcționate spre anumite obiective
comune. Printre avantajele acestei metode amintim posibilitatea ca
țările UE să se evalueze reciproc (presiune inter pares) și să facă schimb
de bune practici.

Relevanța și impactul MDC pentru perioada 2011-2014
În 2013, Comisia a solicitat un raport de evaluare externă* pentru a
se analiza relevanța, eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea MDC ca
instrument de punere în aplicare a Agendei europene pentru cultură
și a Planului de lucru în domeniul culturii. Raportul a concluzionat că
varietatea de activități întreprinse și nivelul de participare și implicarea
generată au demonstrat că procesul MDC a sprijinit realizarea
obiectivelor de politică ale Agendei pentru cultură.

97

* Evaluation of the Open Method
of Coordination and the Structured
Dialogue, as the Agenda for Culture’s
implementing tools at European
Union level: http://ec.europa.eu/
dgs/education_culture/more_
info/evaluations/docs/culture/
agenda2013_en.pdf

** Raport referitor la punerea în
aplicare şi relevanţa Planului de
lucru în domeniul culturii pentru
perioada 2011-2014: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0535

În
plus,
conform
raportului
referitor la punerea în aplicare
şi relevanţa Planului de lucru în
domeniul culturii pentru perioada
2011-2014** , MDC a fost metoda
cea mai frecvent utilizată pentru
a produce rezultate în cadrul
acestuia. Între acești ani, în medie,
grupurile de lucru au fost compuse
din 25 de experți, reprezentând
un număr echivalent de state
membre. Experții aveau diverse
studii și experiențe profesionale,
reprezentând ministere naționale,
universități și societatea civilă.
Toți membrii grupurilor MDC au
fost invitați să disemineze la nivel
extins rezultatele lor, atât la nivel
național, cât și regional. Planurile
de diseminare a rezultatelor,
introduse la propunerea Comisiei,
s-au dovedit utile. Comisia a
jucat, de asemenea, un rol activ
în diseminarea rezultatelor la nivel
european și în cadrul conferințelor
relevante,
precum
Forumurile
europene pentru cultură din 2011
și 2013.
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De asemenea, raportul a evidențiat că, în general, temele și subiectele
acoperite de ambele generații de procese MDC (2008-2010 și 20112014) s-au dovedit în egală măsură relevante pentru elaborarea
politicilor la nivel național și la nivelul UE și că grupurile de lucru au
satisfăcut cererea de oportunități de învățare reciprocă. Dovezile au
sugerat că este acoperită o dublă nevoie: de a partaja practicile din alte
țări și de a afla despre acestea, precum și despre politicile UE în domenii
de relevanță deosebită pentru interesele naționale și de a participa la
elaborarea acestora.
Evaluatorii au concluzionat că beneficiile și impactul MDC au legătură
în special cu învățarea reciprocă, schimburile de bune practici și crearea
de rețele europene de cunoștințe privind subiecte culturale specifice.
Aceștia consideră că, deși a fost dificil să se măsoare amploarea
impactului general al MDC, anumite activități și rezultate au contribuit
efectiv la evoluția politicilor naționale și se pare că o parte din aceste
rezultate pot fi atribuite direct MDC.
Evaluatorii au observat, de asemenea, că a existat potențial pentru a
obține un impact mai însemnat, prin intermediul unor conexiuni mai
puternice între participanții la MDC și factorii de decizie esențiali de
la nivel național, precum și prin intermediul unor canale mai bune de
schimb de informații între aceștia.
Evaluatorii externi au analizat un total de 10 grupuri MDC. Aceștia au
conchis că rezultatele celei de-a doua generații MDC (2011-2014)
au fost percepute ca fiind o îmbunătățire considerabilă, cu o atenție
deosebită acordată emiterii unui număr mai mare de materiale practice,
precum orientări, manuale, instrumente etc.
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Folosirea rezultatelor la nivel național și european
Deși MDC s-a dovedit un cadru bun pentru colaborarea în rețea
a administrațiilor din UE și pentru învățarea reciprocă, integrarea
recomandărilor grupurilor de experți în procesul de elaborare a
politicilor la nivel național și european este în continuare o provocare.
Pentru a aborda acest aspect, diseminarea rezultatelor la nivel regional,
național și european trebuie să fie una dintre prioritățile din planul de
lucru. Poate contribui la aceasta și desfășurarea de discuții regulate
privind constatările MDC cu statele membre și Direcția Generală
Educație și Cultură a Comisiei.
Unele state membre au propus și consolidarea legăturii dintre prioritățile
politice ale UE și rezultatele planului de lucru. Acest lucru ar putea
fi realizat prin introducerea unor concluzii relevante privind MDC în
agenda reuniunilor Consiliului și prin asigurarea faptului că prioritățile
din planul de lucru sunt mai clar integrate în prioritățile triourilor de
Președinții UE.
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Grupurile MDC din Planul de lucru în domeniul culturii pentru
perioada 2015-2018
În perioada 2015-2018, își desfășoară activitatea 10 grupuri de lucru
MDC aferente celor patru priorități ale Planului de lucru, după cum
reiese în cele ce urmează :
Domeniul prioritar A: Cultură accesibilă și favorabilă incluziunii
»	
grup intersectorial privind dezvoltarea competențelor-cheie
”sensibilizare și expresie culturală” (2015);
»	
grup privind promovarea accesului la cultură prin mijloace
digitale: politici și strategii pentru atragerea unui public mai larg
(2015-2016), inclusiv un subgrup privind promovarea lecturii în
mediul digital în vederea stimulării accesului și atragerii unui
public mai larg (doar 2015);
»	
grup privind stimularea contribuției culturii la incluziunea
socială (2017-2018).

Domeniul prioritar B: Patrimoniu cultural
»	
grup privind guvernanța participativă în sfera patrimoniului
cultural (2015-2016);
»	grup intersectorial privind competențe, formare și transfer de
cunoștințe: profesii tradiționale și emergente din domeniul
patrimoniului (2017-2018).
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Domeniul prioritar C: Sectoarele culturale și creative – economia
creativă și inovarea
»

grup intersectorial privind accesul la finanțare (2015);

»	
grup intersectorial privind măsuri inovatoare de promovare
a spiritului antreprenorial și a unor noi modele de afaceri din
sectoarele culturale și creative (2016-2017);
»

grup intersectorial privind turismul cultural durabil (2017-2018).

Domeniul prioritar D: Promovarea diversității culturale, a culturii în
cadrul relațiilor externe ale UE și a mobilității
»	grup privind dialogul intercultural în contextul crizei migratorii
și a refugiaților (2016);
»	grup privind cinematografia și îmbunătățirea circulației filmelor
europene (2017-2018).
Rapoartele și manualele de bune practici pe temele aferente
priorităților din planurile de lucru în domeniul culturii elaborate de
grupurile de lucru MDC din 2008 până în prezent sunt disponibile pe
pagina Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/culture/library_en.
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Dialogul structurat cu societatea civilă
Prin intermediul dialogului structurat, Comisia Europeană menține o
comunicare constantă cu societatea civilă. Pe parcursul acestui proces,
părțile interesate furnizează idei și mesaje-cheie care pot fi împărtășite
și cu experții MDC relevanți. Acest dialog cu sectorul cultural oferă
un cadru pentru schimbul de opinii și informații și face ca vocea
organizațiilor din societatea civilă să fie auzită.
Între 2008 și 2013, dialogul structurat a constat în două componente
complementare: Forumurile culturale europene și platformele culturale
ale societății civile.
Forumurile sunt evenimente publice, de amploare, cu o largă participare
din sectorul cultural european și chiar de la nivel internațional, pe care
Comisia Europeană le organizează o dată la doi ani.
Platformele au ca scop întărirea capacității de advocacy a sectorului în
dezbaterile cu privire la politicile culturale la nivelul UE și încurajează
organizațiile să lucreze mai strâns împreună. Dialogul între părțile
interesate și factorii de decizie este complementar celui care are loc
între factorii de decizie prin metoda deschisă de coordonare. Primele
trei platforme din perioada 2008-2013 s-au axat pe următoarele
teme prioritare: accesul la cultură, dialogul intercultural și potențialul
industriilor culturale și creative.
Din 2015, organizațiile culturale se pot alătura demersurilor noii
platforme Voices of Culture*. În cadrul acesteia, sunt organizate
sesiuni de brainstorming cu o varietate de actori, identificați pentru
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fiecare subiect prin apeluri deschise. Sunt discutate două sau trei
teme în fiecare an. Cu titlu de exemplu, în 2016 discuțiile din cadrul
platformei s-au axat pe: dezvoltarea publicului prin intermediul
mijloacelor digitale, guvernarea participativă în domeniul patrimoniului
cultural, dezvoltarea potențialului antreprenorial și de inovare al
sectoarelor culturale și creative, promovarea dialogului intercultural și
aducerea laolaltă a comunităților prin cultură în spații publice comune,
rolul culturii în promovarea integrării refugiaților și migranților. Aceste
subiecte au fost selectate în acord cu prioritățile Planului de lucru
pentru cultură 2015-2018.
Discuțiile conturate în cadrul procesului de dialog structurat cu
societatea civilă (formurile și platformele) vin în completarea activității
și a dialogului dintre factorii de decizie la nivelul UE, desfășurat prin
intermediul metodei deschise de coordonare pe aceleași teme.
Comisia a invitat regulat Platforma pentru o Europă Interculturală,
Platforma privind Accesul la Cultură și Platforma Industriilor Culturale
și Creative să participe la reuniunile MDC. Aceste platforme fac parte
din dialogul structurat pe care Comisia Europeană îl desfășoară cu
societatea civilă din 2008.
Potrivit raportului referitor la punerea în aplicare şi relevanţa Planului de
lucru în domeniul culturii pentru perioada 2011-2014, în conformitate
cu recomandările evaluatorilor externi, Comisia intenționează să
continue să desfășoare un dialog regulat cu societatea civilă, deși
va modifica procesul pentru a permite contribuții ale societății civile
mai deschise, mai favorabile incluziunii și mai flexibile. Comisia va
implementa un dialog structurat reînnoit care se va axa pe inițiative și

105

teme specifice legate de cele din noul plan de lucru, cu sprijin minim
pentru funcții administrative. Odată implementat, dialogul structurat
reînnoit și participanții la acesta vor furniza expertiză care ar putea fi
împărtășită grupurilor de experți MDC relevante.
Comisia intenționează, de asemenea, să folosească în continuare
Forumurile europene pentru cultură bienale pentru a face publice
rezultatele planului de lucru pentru părțile interesate europene.

* www.voiceofculture.eu
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Mecanismul de
garantare Europa
Creativă
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Mecanismul de garantare Europa Creativă
Mecanismul de garantare este parte a componentei transsectoriale a
Programului Europa Creativă. Având o alocare de 121 de milioane €
pentru perioada 2016-2020, instrumentul urmărește același obiectiv
ca și componenta pentru IMM-uri a Fondului european pentru investiții
strategice (FEIS), care se află la baza Planului de investiții pentru Europa:
intensificarea activității de creditare în favoarea IMM-urilor pentru ca
acestea să-și extindă activitățile.
Această inițiativă se înscrie în eforturile Comisiei Europene de a
sprijini investițiile și de a asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor
financiare noi și a celor existente (obiectivul Planului de investiții
pentru Europa). Inițiativa completează totodată activitatea desfășurată
în cadrul Strategiei privind Piața Unică Digitală, cu scopul de a crea
mediul adecvat pentru ca sectoarele culturale și creative, în special
întreprinderile mai mici, să prospere în era digitală.
Se estimează că, prin intermediul acestui mecanism, vor fi sprijinite peste
10.000 de IMM-uri dintr-o gamă largă de sectoare, cum ar fi sectorul
audiovizual (inclusiv filme, televiziune, jocuri video și multimedia),
festivaluri, muzică, literatură, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee,
artizanat artistic, patrimoniu cultural, design, artele spectacolului,
editare, radio și arte vizuale.
Facilitatea a fost lansată pentru a îmbunătăți rata de finanțare a
inițiativelor antreprenorilor din aceste sectoare, în condițiile în care
gradul de creditare a planurilor lor de afaceri este mult mai scăzut
decât în cazul inițiativelor din alte domenii de activitate.
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Având în vedere contribuția semnificativă a sectoarelor culturale și
creative la creșterea economică a UE, aproximativ 4,2% din PIB-ul
comunitar, înființarea mecanismului este un răspuns la nevoile de
finanțare ale acestor sectoare vulnerabile în contextul de piață actual.
Caracteristicile activităților și ale afacerilor din aceste sectoare, precum
absența unor bunuri tangibile, volatilitatea cererii pentru anumite
produse și servicii, necunoașterea specificului acestor domenii de
activitate de către instituțiile bancare, cresc vulnerabilitatea acestor
inițiative și scad probabilitatea de a fi sprijinite prin acordarea de
împrumuturi. În acest sens, mecanismul de garantare urmărește
creșterea valorii împrumuturilor acordate cu până la 600 de milioane
€, dar și asigurarea unui nivel sporit de cunoaștere a acestor sectoare
de către intermediarii financiari.
Facilitatea va oferi instituțiilor financiare garanții care vor acoperi până
la 70% din pierderi pentru fiecare împrumut și până la 25% pentru
portofolii. Demersul ar putea asigura o expertiză sporită a băncilor în
relație cu afacerile din sectoarele culturale și creative și, pe termen
lung, dezvoltarea unor produse specifice de creditare pentru acestea.
Această componentă a Programului Europa Creativă este gestionată
de FEI – Fondul European de Investiții (www.eif.org).

Cum puteți accesa această facilitate financiară?
Dacă reprezentați o entitate financiară (instituție financiară sau de
creditare, companie de leasing sau fonduri de împrumut, instituție
de garantare, schemă de garantare sau alt tip de instituție financiară
sau de creditare): FEI selectează intermediarii financiari în urma unui
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apel public la exprimarea interesului, deschis permanent până în 30
septembrie 2020 (informații pe pagina de internet a Fondului).
Dacă reprezentați un IMM din sectoarele culturale și creative: pentru
a obține un împrumut, contactați un intermediar financiar selectat de
FEI pentru participarea la acest demers. Intermediarii financiari sunt
selectați treptat, astfel că vă recomandăm să verificați constant pagina
de internet a FEI pentru cele mai noi informații.
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Ce înseamnă IMM din sectoarele culturale și creative?
Sintagma face referire la întreprinderile mici și mijlocii sau întreprinderile
publice de mici dimensiuni din sectoarele culturale și creative, stabilite
și care activează în oricare dintre țările participante (în prezent, statele
membre UE, Islanda și Norvegia), care sunt:
•	implicate în proiecte sau activități bazate pe valori culturale
și/ sau expresii artistice și alte expresii creative, indiferent
dacă sunt orientate sau nu către piață, inclusiv dezvoltarea,
crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și
serviciilor care constituie expresii culturale, artistice și alte
expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația
sau managementul. Sectoarele culturale și creative sunt cele
definite în Regulamentul Programului Europa Creativă (vezi și
secțiunea ”Întrebări frecvente – Care sunt sectoarele culturale
și creative?” din acest material);
•	
nu desfășoară activități care încalcă principiile etice sau se
concentrează pe unul sau mai multe sectoare restricționate de
către FEI (de exemplu, tutun și băuturi alcoolice).

Informații despre Mecanismul de garantare găsiți și pe website-urile
Comisiei Europene (întrebări frecvente) și Biroului Europa Creativă
România:
»	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2346_en.htm
»

www.europa-creativa.eu/componentatranssectoriala
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Șase organizații
din România în
proiecte Cultura
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EDITURA ART

MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

TEATRUL ION CREANGĂ

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA ZEPPELIN
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Argument
În această secțiune prezentăm șase exemple de organizații românești
care au implementat sau încă desfășoară proiecte finanțate prin
programele Uniunii Europene dedicate sectorului cultural în perioada
2000-2016.
Ele au fost alese întrucât ilustrează cu succes unul sau mai multe aspecte
pe care le-am considerat importante: sunt organizații care au accesat/
sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa Creativă, cât și
prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000 și Cultura 20072013, și au pus în practică inițiative și colaborări sustenabile (Muzeul
Național al Țăranului Român, Teatrul Ion Creangă); propun abordări
participative ale dezvoltării publicului (Universitatea Babeș-Bolyai)
sau arată modalități creative de implicare a unui tip de operator mai
puțin prezent, în trecut, în proiecte de cooperare la nivel european –
universitatea (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș); surprind tematici
mai rar abordate în proiectele finanțate, cum ar fi industriile creative,
noile tehnologii și cercetarea cu privire la tendințele de transformare
ale orașului (Asociația Zeppelin, lider de proiect în Cultura 2007-2013);
derulează proiecte selectate la o componentă de finanțare unde
România are foarte puțini beneficiari din 2007 până în prezent (Editura
ART, care este, de altfel, și singura editură din România cu un proiect
câștigător în cadrul Europa Creativă, după primele trei apeluri).
Informațiile despre proiectele următoare ne-au fost puse la dispoziție
de managerii echipelor de proiect din partea organizațiilor românești,
cărora le mulțumim, pe această cale, pentru buna colaborare (mențiune
în caseta editorială).
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Editura ART

A Journey through
Literary Europe

the

Finanțare: 		

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta:		

Proiecte de traduceri literare

Perioada: 		

15 septembrie 2014 – 30 decembrie 2015

Grant UE: 		

25.272,11 € (50%)

Website: 		

www.editura-art.ro
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A
Journey
through
the
Literary Europe a plecat la drum
în septembrie 2014 cu cinci ti
tluri, dintre care trei au fost fi
nalizate: Cum cucereşti un înger.
Poeme erotice de Bertolt Brecht,
Inelele lui Saturn de W.G.Sebald şi
Atelierul Diavolului de Jachym
Topol. Celelalte două titluri în
pregătire sunt Life after Life
de Kate Atkinson și Ulysses de
James Joyce.
Scopul principal al acestui proiect
a fost de a aduce în România
scriitori europeni de valoare,
însă insuficient cunoscuţi la noi
şi de a crea premisele unui in
teres mai larg pentru opera lor.
Pentru mulţi cititori, Brecht este
faimos în primul rând în calitate
de dramaturg; prin publicarea
Poemelor erotice, editura și-a
propus să îl prezinte ca pe un
poet spectaculos şi să creeze
o conexiune între cititori și un
gen mai puţin privilegiat: poe
zia. Volumul Inelele lui Saturn
de W.G.Sebald a deschis drumul

unui real interes pentru opera
sa, fapt ce a încurajat editura să
achiziţioneze şi alte titluri scrise
de el. Iar Topol a debutat pe piaţa
de carte românească cu Atelierul
diavolului, fiind una dintre cele
mai apreciate apariţii literare din
2015 şi propulsându-l drept un
clasic în devenire şi în România.
Aproximativ 25% din traduce
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rile Editurii ART sunt realizate din
cehă, polonă, italiană, spaniolă,
rusă, germană şi, din acest punct
de vedere, proiectul de față este
parte a acestei politici coerente
în ceea ce priveşte publicarea
şi promovarea traducerilor din
limbi mai puţin folosite.

În acelaşi timp, acest proiect a
dat un nou impuls traducătorilor,
deoarece prezentarea lor a fost
pusă lângă cea a autorului cărţii,
marcând astfel o reprezentare
simbolică a coeziunii lor şi rolul
esenţial pe care îl au în circulaţia
literaturii europene. Mai mult
decât atât, a contribuit la dez
voltarea publicului prin atragerea
de noi categorii de cititori şi prin
conectarea lor la opere si scrii
tori insuficient promovaţi până în
prezent.
Finanţarea oferită prin Programul
Europa Creativă – Cultura a aco
perit toate etapele proiectului
editorial, exceptând achiziţiona
rea licenţei de publicare. Prin ur
mare, activitatea a fost structu
rată pe două coordonate:
»
Coordonata
editorială:
selectarea traducătorilor şi ges
tionarea relaţiei cu aceştia pe
întreaga durată a proiectului;
pregătirea traducerii pentru tipar
– redactare, corectură, tehnore
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dactare, realizarea designului
copertei, selectarea tipografiilor
şi publicarea cărţilor.
Pentru
aceasta, editura s-a bazat atât
pe resursele sale interne (redac
tori, corectori, coordonatori de
proiect, tehnoredactori), cât şi pe
colaboratori externi (traducători,
tipografii, parteneri media şi dis
tribuitori).
»
Promovare şi marketing:
editura a încercat să maximizeze
expunerea cărţilor prin toate
canalele, cu accent pe atragerea
cititorilor şi diversificarea lor,
asigurându-se în acelaşi timp că
formatorii de opinie (bibliotecari,
librari, bloggeri, critici literari,
profesori) au acces la ele şi deţin
toate informaţiile necesare în ve
derea recomandării lor.
De aceea, strategia de PR s-a
concentrat pe instrumente cla
sice de promovare (reviste cul
turale, ziare, radio, târguri de
carte, lansări), dar şi pe new me
dia (Facebook, Instagram, news
lettere, recenzii pe bloguri, con

cursuri pe site-ul editurii). Editura
s-a străduit să acopere cât mai
multe canale de distribuţie în
toată ţara (librării clasice şi on
line, librării independente şi
lanţuri de librării, supermarketuri
afiliate, distribuţie directă prin
poştă, târguri de carte şi eveni
mente conexe).
Toate activităţile au fost con
cepute având în vedere ter
menul-limită de doi ani de la
iniţierea proiectului şi în baza
unui calendar estimativ, având
ca punct de plecare termenul
de predare a traducerilor. A
avut şi puncte slabe (în princi
pal legate de minimizarea unui
factor-cheie: apariţia situaţiilor
neaşteptate), însă editura a în
vățat cum să le evite în viitor.
Concret, proiectul A Journey
through the Literary Europe lasă
în urmă:
»
efecte
multiplicatoare:
prin crearea unui orizont de
aşteptare privind alte opere ale
scriitorilor publicaţi;
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»
o mai bună motivare a
traducătorilor din punct de ve
dere financiar şi al vizibilităţii
muncii lor, ceea ce contribuie
la dezvoltarea statutului acestei
profesii;
»
îmbunătăţirea activităţii
în cadrul editurii: poate da exem
plu de bune practici, înțelegând
totodată care au fost greşelile și
cum se poate acţiona mai efi
cient în situații similare;
»
dezvoltarea
publicului,
atât la nivel cantitativ, cât şi cali
tativ;
Sprijinul oferit prin Programul
Europa Creativă – Cultura este
extrem de important atât pentru
traducători, cât şi pentru întări
rea capacităţii organizaţionale a
editurii. Aplicaţia şi procedura de
raportare a proiectului sunt sim
ple şi intuitive; în plus, a existat o
comunicare eficientă şi promptă
cu managerul de proiect din par
tea EACEA oricând editura a avut

nevoie de sfaturi sau indicaţii pe
parcursul implementării proiec
tului. Motive mai mult decât sufi
ciente pentru a încuraja editurile
să aplice şi la următoarele sesiuni
de finanţare.
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Muzeul Național al Țăranului Român

CU TENDA – Stories,
Images and Sounds on the
Move [Living Memory of
Southeastern Europe]
Finanțare: 		

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: 		

Proiecte de cooperare de mai mică amploare

Perioada: 		

1 octombrie 2015 – 9 septembrie 2019

Grant UE: 		

199.725,65 € (60%)

Lider:			

Muzeul Național al Țăranului Român

Parteneri: 		University of Plovdiv Paisii Hilendarski (BG), O.R.S.
Osservatorio Ricerca Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali
(IT), Association Center for Intercultural Dialogue - Kumanovo (MK)
Website: 		

www.muzeultaranuluiroman.ro
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Argument
Păstori nomazi, ciobani, bejenari
fără adăpost, singuratici și rătăci
tori, cunoscuți ca vlahi, cuțo
vlahi, macedo-vlahi, români bal
canici sau români sud-dunăreni,
mai nou investiți cu termenul
hommo balcanicus, aromânii
au primit de-a lungul timpului
definiții multiple. Peregrinarea
lor în spațiul sud-est european
a conturat simbolic harta cul
turală a Balcanilor, a îmbogățit
și a adăugat dinamicii istoriei și
memoriei vii a locurilor prin care
aceștia au trecut, o expresivă și
impresionantă
particularitate:
mobilitate și o deschidere dublată
în aceeași măsură de conservarea
limbii și a propriilor obiceiuri.

Dincolo de disputele istoriei și
ale polemicilor unor istorici,
cercetători sau actori politici de
a defini identitatea aromânilor,
originile și limba lor, organizatorii
consideră că este mai important
să li se dea șansa de a-și revizita
trecutul și de a-și defini prezentul
prin aceleași mijloace de expre
sie ale afirmării identității pe care
le au societățile sau comunitățile
majoritare. Contextul social și
cultural actual oferă o deschi
dere favorabilă chestionării și ex
plorării patrimoniului și elemen
telor culturale care construiesc
identitatea unor comunități et
nice restrânse sau grupuri cul
turale care conviețuiesc cu ma
joritatea.
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Organizațiile din proiect și-au
propus să evite abordarea și con
fecționarea unei imagini ipostazia
te, posibil tezaurizată într-un atlas
etnografic sau manual de istorie.
Intenționează să deconstruias
că stereotipiile și convențiile care

funcționează atât în cadrul ma
jorității, cât și în interiorul aces
tor comunități, privind imaginea
Celuilalt. A ști să fii împreună cu
celălalt, cel care este diferit de
tine, să-i respecți alteritatea fără
să îi aplici clișee de comporta
ment, statut, așteptări, poate în
semna o bună descifrare a ima
ginii oglindite – și tu poți fi cel
studiat, amendat, exclus, greșit
sau insuficient înțeles.

Proiectul pornește de la omul din
comunitate, de la istorii perso
nale și compune acea sumă de
microistorii care developează ca
într-un film povestea socială și
culturală a mai multor generații.
Începe să construiască astfel o
primă arhivă de istorie orală digi
tală a acestor comunități por
nind de la armătura tradițională
a imaginarului compus de-a lun
gul timpului prin reprezentarea
unor imagini și obiecte arhetip
devenite iconice pentru aromâni:

drumul, muntele, caravana, oile,
fălcarea, călivele, hoara, mătă
niile, distimelea, hlambura, cârli
bana.
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Particularitatea proiectului CU
TENDA este dată de interdisci
plinaritatea și interconectivita
tea structurii sale, de dinamica
conținutului creat cu instrumen
tele de lucru ale creativității și
inovației.
Căutările partenerilor în proiect
vor încerca să definească pro
blema autoreprezentării, a înțele
gerii și a conștientizării propriilor
forme de expresie ale culturii
tradiționale și celei contempo
rane (urbane și rurale), transpusă
prin studii de teren, expoziții și
ateliere de creativitate, publicații,
piese de teatru și filme etnolo
gice, concerte și înregistrări so
nore – toate încercând să com
pună atât pentru specialiști, cât și
pentru publicul larg un prim fond
de patrimoniu cultural imaterial
al unor comunități de aromâni,
sărăcăceani din România, Bul
garia, Macedonia, Grecia și
italieni din sudul Italiei.

Contribuţia MNȚR în proiect:
Ca lider de proiect, muzeul este
responsabil, în primul rând, de
conceptul proiectului, la care au
aderat și au contribuit partenerii.
Pe durata celor patru ani, muzeul
se va ocupa de: coordonarea ac
tivităților generale propuse, în
deplinirea rezultatelor așteptate,
coordonarea partenerilor, moni
torizare și evaluare, pe de o par
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te, iar pe de altă parte va derula
setul de activități proprii stabilite.
Activitatea de documentare va
avea loc în București și în județele
Ilfov, Constanța, Tulcea, Ialomița,
Călărași, Brăila, Timiș și va consta
în vizite în comunitățile aromâne
din România ale unor echipe de
specialiști de la muzeu și colabo
ratori (antropologi, etnologi, et
nomuzicologi, fotografi, ope
ratori video etc.).
Cercetarea va avea o abordare
antropologică și etno-muzico
logică. Rezultatul interviurilor
și al documentării va consta în
material de istorie orală/ memo
rii; povești de viață; reprezentări
de grup și individuale a propriei

identități; forme și creații sim
bolice orale, obiceiuri etc.; foto
grafii vechi ș.a.
Studiile de teren vor contribui
la crearea unei baze de date cu
scopul folosirii resurselor cultu
rale ale comunităților aromâne
din România și din Balcani. Rea
lizată prin colaborarea tuturor
partenerilor, arhiva va fi prima de
acest gen din sud-estul Europei,
pentru că va strânge laolaltă date
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cuprinzătoare despre grupurile
etnice și culturale cercetate.
În 2016, muzeul va organiza o
serie de cinci ateliere, la care vor
participa și 50 de copii de origine
aromână din România, din două
comunități aromâne diferite (Do
brogea și București) – atenția se
îndreaptă atât asupra zonei ru
rale, cât și asupra celei urbane.
Scopul atelierelor este să desco
pere valorile tradiționale, dar și
pe cele actuale considerate re
levante de copii, folosind metode
artistice și practice.
Aflată la intersecția mai multor
teritorii – etnografie, artă, istorie,
fotografie documentară, text fol
cloric și literar, observație antro

pologică -, expoziția va fi con
struită sub forma unui eseu vizual
și va propune, ca principal instru
ment de lucru în construcția ima
ginii, arheologia subiectivă. Vor fi
puse într-un dialog viu obiecte
și imagini-martor, cu valoare
patrimonială și autobiografică,
revelate prin tensiuni diferite și
potențate gradual, urmărind o
complementaritate a discursului
vizual și a celorlalte paliere ale
conceptului expozițional: insta
lația video și audio.
Expoziția va reconstrui simbolic și
fragmentar mărturii, reprezentări
ale identității membrilor comu
nității în forma plurivalentă a cre
ativității contemporane. Aceasta
va fi însoțită de un catalog, care
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va reconstitui vizual memoria
afectivă și colectivă a comunității
aromâne. Folosind conceptul vi
zual original al MNȚR, catalogul
va lua forma unei „cărți-obiect”,
reflectând poetica vizuală speci
fică și mesajele expoziției.

Concertul, realizat în prelungirea
expoziției, urmărește aglutinarea
și reinterpretarea într-o manieră
creativă contemporană, apro
piată de zona experimentală,
a unui fond de sunete și mu
zici tradiționale, având ca reper
cântările armânești și cele din
Balcani.
În cadrul componentei centrate
pe mobilitate, MNȚR se va impli

ca activ în schimburile interactive
între parteneri. Provocarea va fi
descoperirea tiparelor culturale
specifice ale comunităților lo
cale vizitate în țările partenere,
explorarea diverselor manifestări
ale acestor culturi, documen
tarea fotografică, realizarea de
ateliere împreună cu partenerii
etc. Materialul obținut din aceste
întâlniri între parteneri (foto, au
dio, video) va fi folosit ca suport
brut pentru crearea catalogu
lui final al proiectului, însumând
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toate cercetările făcute în cadrul
său, dar și pentru realizarea pagi
nii de internet a proiectului.
Ultimele două produse revin, de
asemenea, în responsabilitatea
muzeului: catalogul va explo
ra în mod creativ, prin mijloace
vizuale și texte, descoperirile
proiectului în zona de patrimoniu
cultural al Mediteranei și al Bal
canilor, iar pagina de internet va
beneficia de un concept vizual
original care va angrena vizita
torul în viața și poveștile comu
nităților documentate în cadrul
proiectului, fiind, în același timp,
instrumentul principal de pro
movare către un public mai larg,
dincolo de granițele țării.
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Detalii și credite foto
1. Bătrână aromâncă din Bulgaria cu
tabloul părinților, în timpul unui interviu
realizat de echipa MNȚR / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
2. Cum se face plăcinta aromânească,
în timpul unei documentări de teren
al echipei de cercetare MNȚR / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
3. Atelierele de artă și meșteșug cu tinerii
din comunități, susținute de partenerii
din Rep. Macedonia / Credit: Intercultural
Center for Dialogue - Kumanovo (Rep.
Macedonia)
4. Echipa actorilor, la finele piesei de
teatru „Audiția” realizată de partenerii
macedoneni / Credit: Intercultural
Center for Dialogue - Kumanovo (Rep.
Macedonia)

8. Meșteșugurile comunității Mito din
Sudul Italiei, la o documentare de teren
realizată de echipa parteneră italiană
/ Credit: Osservatorio Ricerca Sociale.
Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali
– Tricase (Italia)
9. Participanți la atelierele de creativitate
CU TENDA din cadrul unui festival urban
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
10. Munci, documentare despre stilul
de viață și patrimoniul comunităților din
sudul Italiei / Credit: Osservatorio Ricerca
Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche
Sociali – Tricase (Italia)
11. Instalația-cort („tenda”) la un festival
în stradă / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

5. Interviu în comunitatea de sărăcăceni
al echipei partnere din Bulgaria / Credit:
Universitatea „Paisii Hilendarski” – Plovdiv
(Bulgaria)

12. Obiecte realizate de copiii participanți
la atelierele de creativitate CU TENDA
din București / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

6. Memoria din fotografii, în timpul unui
interviu al echipei de cercetare MNȚR în
Constanța / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

13. În timpul atelierelor de creativitate CU
TENDA de la Constanța / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român

7. Interviu la cel mai vârstnic aromân din
Pipera, de sărbătoarea Lăsatului de Sec
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român

14. Costum și memorie, aromâni din
Bulgaria în timpul unei vizite de teren
realizate de MNȚR / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
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Muzeul Național al Țăranului Român

Childhood.Remains & Heritage
Copilăria.Rămășițe și patrimoniu
Finanțare: 		

Programul Cultura (2007-2013)

Componenta: 		

Proiect de cooperare de maximum doi ani

Perioada: 		

mai 2011 – aprilie 2013

Grant UE: 		

120.000 € (49,97 %)

Lider:			

Muzeul Național al Țăranului Român

Parteneri: 		
			

Institutul Cultural Român (RO), Muzeul din 		
Lebork (PL), Asociaţia ARTEES (FR)

Website: 		

www.childhoodmuseum360.ro;

			copilariamuzeultaranului.blogspot.ro
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În Evul Mediu european, copilăria
se sfârşea la vârsta de 10 ani, iar
pe la 13 ani, fetele erau gata de
măritiş. În alte colţuri ale lumii,
de cum lăsau din mână jucăriile,
băieţii din familiile domnitoare
puteau primi răspunderea des
tinului unei ţări întregi. Aşadar, în
culturi şi epoci diferite, copilăria
a fost şi ea diferit percepută şi
definită, dovedindu-se un con
cept cu graniţe şi înţelesuri
schimbătoare.
Ideea proiectului s-a născut
tocmai din dorinţa de a aşeza
în context european manifesta
rea acestor diferenţe şi totodată,
de a marca percepţia lor şi ati
tudinile pe care le generează.
În atingerea obiectivului gene

ral, recuperarea şi valorificarea
memoriei copilăriei (comunicată
prin obiecte, imagini şi istorie
orală), ca sistem de transmitere
şi împărtăşire a valorilor locale
şi a identităţii culturale în cadru
european, MNȚR și-a propus
să parcurgă următoarele etape:
cercetarea de colecţii private de
obiecte, printr-o abordare antro
pologică; organizarea de ateliere
pentru copii şi vârstnici; crearea
unui muzeu virtual al copilăriei,
pornind de la expoziţii tema
tice; iniţierea unei platforme web
ce va permite actualizarea con
tinuă cu date despre copilărie;
organizarea unei expoziţii-sem
nal itinerante în Europa; implica
rea voluntarilor în toate etapele
proiectului.
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Cea mai mare provocare a fost
realizarea unui muzeu atotcu
prinzător al copilăriei, fie el şi
virtual, dacă ne gândim că cele
mai multe instituţii europene cu
profil similar se concentrează
doar asupra unor capitole atent
circumscrise ale temei, cum ar
fi jocurile şi jucăriile, inventarul
de obiecte casnice etc. Ceea ce
și-au dorit organizatorii şi parte
nerii implicaţi a fost o largă cu
prindere, din care să nu lipsească
documentarea unor probleme
cum ar fi numele copilului, edu
caţia, sărbătorile, textele orale
destinate lor, ca şi cele create de
ei, bolile şi vindecările, hainele
şi hrana, alături de jocurile şi
jucăriile tradiţionale, sau de dez
baterile contemporane asupra
tuturor acestor capitole.

Seria de Afișe ale expozițiilor temporare
ale proiectului Copilăria. Rămășite și
patrimoniu. Grafica și design: Cosmin
Manolache / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român.
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Detalii și credite foto
1. Afișul general al proiectului Copilăria.
Rămășite și patrimoniu. Grafica și design:
Cosmin Manolache / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român.
2. AM7 - fotografie din arhiva fam. Stan
(Cluj-Napoca), 1982
3-5. Ateliere copii 1 - Ateliere pentru
copii organizate de Muzeul din Lebork
(Polonia) / Credit: Arhiva Muzeului din
Lebork
6. Cercetare colecții haine de păpuși,
Cluj-Napoca, colecționar Ioana Both
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
7. Cercetare colecție jucării, ClujNapoca, colecționar Luminița Borconi
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
8-10. Cercetare colecții păpuși, ClujNapoca, colecționar Ioana Both / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
11. Cercetare meșteri jucării, Harghita
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
12. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român

13-14. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Asociația ARTEES (Franța)
15. Expoziția itinerantă la sediul Institutului
Cultural Român, Londra / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
16. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Asociația ARTEES (Franța)
17. Vernisajul expoziției Ivirea. Dinspre
duhuri spre Duh, București / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
18-20. Vernisajul expoziției Lucruri mici
pentru nevoi mari, București / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
21. Vernisajul expoziției Descoperirea
lumii, acasă și la scoală, București /
Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român.
22-23. Expoziția Relația cu lumea mare,
București / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român
24. Fotografie din arhiva fam. Butica
(București), 1994
25-27. Street Delivery - Promovarea
proiectului prin implicarea voluntarilor
la Street Delivery, iunie 2012 / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
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Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Pop Drama: Circulating of
European Playwriting through
People’s Choice
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: Proiecte de cooperare de mai mică amploare
Perioada:

1 decembrie 2015 – 28 februarie 2017

Grant UE:

199.680 € (60%)

Lider:

	Centro Diego Fabbri di Studi Ricerche e Formazione sul
Teatro (IT)

Parteneri: 	Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Fundacion
Caja Granada (ES), University of Wolverhampton (UK)
Website:

www.popdrama.eu
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Proiectul propune dezvoltarea
și familiarizarea publicului eu
ropean cu noi texte dramatice
prin organizarea unui concurs de
dramaturgie în Italia, Marea Brita
nie, Spania și România, în urma
căruia textele selecționate sunt
traduse și circulă în rândul par
tenerilor. Concursul vizează per
formanța în scrierea pieselor de
teatru și promovarea la nivel eu
ropean a noilor texte dramatice.

Fiecare partener organizează o
preselecție națională în vederea
selectării de texte dramatice care
nu au fost montate sau publicate
anterior, urmând ca juriul for
mat din personalități academice
și teatrale din fiecare țară să de
semneze cele mai valoroase pa
tru piese. Criteriile luate în calcul
sunt: explorarea sufletului uman,
limbajul dramatic inovator și po
tențialul scenic. În urma acestei
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prime jurizări vor rezulta 16 texte
dramatice noi, în limbile română,
engleză, italiană și spaniolă.
Textele clasate pe primele trei lo
curi vor fi traduse în limba engleză
și vor circula pe platforme euro
pene de dramaturgie, iar piesele
clasate pe locul întâi în fiecare
țară parteneră vor beneficia de
spectacole-lectură, realizate de
actori și regizori profesioniști și
vor fi rejurizate de către public.

Publicul va juriza patru spec
tacole-lectură,
câștigătoarele
selecțiilor naționale, urmând
să desemneze prin vot marele
câștigător. Juriul publicului va
fi familiarizat cu regulamentul
concursului și modalitatea de se
lecție prin evenimente dedicate.
Câștigătorul Concursului Euro
pean de Dramaturgie PopDra
ma va beneficia de traducerea
și publicarea textului în limbile
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partenerilor, de promovare prin
conferințe de presă și spec
tacole-lectură
în
București,
Roma, Londra și Madrid.
Rezultatele estimate ale proiec
tului sunt:
»
peste 500 de studenți din
România, Italia, Spania și Marea
Britanie, implicați în procesul de
jurizare, vor intra în contact cu
noua dramaturgie europeană;

»
selecția națională din
România, organizată de Universi
tatea de Arte din Târgu-Mureș, a
primit 62 de piese de teatru care
nu au fost publicate sau montate
anterior;
»
patru texte dramatice
românești intrate în finală, dintre
care trei texte traduse în limba
engleză și un text tradus în en
gleză, spaniolă, italiană, încărcate
pe platforme europene de dra
maturgie;
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»
trei piese de teatru din
Spania, Italia și Marea Britanie,
câștigătoarele selecțiilor națio
nale, traduse în limba română;
»
16
spectacole-lectură
din care patru la Universitatea de
Arte din Târgu-Mureș;
»
spectacole-lectură
și
conferințe de presă în București,
Londra, Madrid și Roma.

Detalii și credite foto
1-3. Spectacolele de lectură / Credit:
Cristina Gânj
4-5. Procesul de jurizare / Credit: Cristina
Gânj
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Teatrul Ion Creangă

Small Size, Performing Arts
for Early Years
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

1.995.000 € (42,57%)

Lider: 		

La Baracca (IT)

Parteneri:
Teatrul Ion Creangă (RO, București), Baboro Galway
International Children’s Festival (IE), Helios 6 Live Art Produktion (DE), Kolibri
Gyermek-Es Ifjusagi Szinhaz Kiemelkedoen Kozhasznu Nonprofit (HU),
Teater tre Stockholm Ekonomisk Förening (SE), Commune de Limoges
(FR), Lutkovno Gledalisce Ljubljana (SI), Teaterwaerkstedet Madam Bach
(DK), O’Navio Theatre (FR), Teatro Paraíso Sal (ES), Polka Childrens Theatre
(UK), Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (PL), Toihaus Theater (AT),
Kuukulkurit RY (FI), Accion Educativa (ES), Theatre de la Guimbarde (BE)
Website:

www.smallsize.org;www.teatrulioncreanga.ro/ro/proiecte
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Small Size, Performing Arts For
Early Years s-a clasat pe locul
al doilea din cele 21 de proiecte
care au primit finanțare în anul
2014 (din cele 74 de proiecte de
mare amploare depuse). Proiec
tul se remarcă prin faptul că
a primit finanțare UE de pa
tru
ori consecutiv și este singurul
proiect dedicat educației timpu
rii. A pus bazele unei rețele de
instituții, unică în Europa, care
promovează răspândirea artei
spectacolului pentru copii cu

vârsta sub șase ani, în timp ce
construiește o mișcare culturală
axată pe promovarea drepturilor
copiilor la artă și cultură.
Rețeaua promovează răspân
direa culturii, concepe arta ca
pe un mijloc de a stabili relații și
parteneriate între țări, cetățeni și
generații. Proiectul susține drep
tul copiilor la o cetățenie cultu
rală, încurajând adulții să-și în
deplinească datoria de-a urmări
acest obiectiv.
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Obiective
Proiectul își propune să di
fuzeze activitățile de rețea, prin
creșterea numărului de părți im
plicate atât în mod continuu, cât
și ocazional. În concordanță cu
obiectivele Programului Europa
Creativă – Cultura, proiectul are
ca obiective generale:
»
dezvoltarea categoriilor
de public prin realizarea unor

producții de înaltă calitate ar
tistică, de către profesioniști în
domeniu, adresate copiilor între
unu și șase ani, respectând în
totdeauna nevoile categoriei de
vârstă;
»
sprijinirea inovației și a
creativității în domeniul culturii
prin: promovarea ideii de ce
tățenie culturală a copiilor care,
începând cu primii ani de viață,
au dreptul de a experimenta și de
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a fi implicați în toate spațiile pe
care arta și cultura le pot oferi;
formarea de noi generații de
artiști specializați în artele spec
tacolului pentru copii sub șase
ani;

ană în educația timpurie prin artă
și să îmbunătățească producțiile,
cercetarea și formarea.

»
desfășurarea în mod
concret a mobilității profesio
niștilor și a producțiilor culturale
prin crearea unei rețele extinse,
independente, răspândită în Eu
ropa și în afara acesteia, care să
consolideze cooperarea europe

»
cercetare și inovație: in
clud obiectivele pedagogice și
artistice, precum și pe cele cu
privire la cercetarea artistică și
dezvoltarea publicului;

Proiectul se concentrează pe ur
mătoarele dimensiuni specifice:

»
consolidare:
dezvolta
rea rețelei, astfel încât aceasta
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să devină independentă și să se
poată autosusține;

tate pentru formare și schimburi
de experiență).

»
educația
însoțitorilor
adulți: difuzarea cunoștințelor și
a rezultatelor precesului de edu
care către artiști din domeniul ar
tistic și educațional;

Activitățile partenerilor înseamnă
festivaluri, producții și copro
ducții, ateliere de lucru pentru
copii, activități de cercetare și
formare, activități interdiscipli
nare.

»
politica culturală: re
cunoașterea unei cetățenii cul
turale pentru toți copiii, începând
de la vârste foarte mici.
Activitățile pot fi structurate în
trei categorii principale: activități
comune, activitățile partenerilor
și activitățile rețelei.
Activitățile comune includ co
producții (proiectul Wide Eyes,
evenimentul final Small Size - un
festival care va avea loc în anul
2018 și va marca încheierea
proiectului, Small Size Days, ac
tivități de mentorat) și colaborari
(întâlnirea directorilor artistici,
Asociația Artistică Internațională
Small Size, platforma de învățare
interactivă multimedia, mobili

Activitățile rețelei constau în
întâlnirile comune, materiale rea
lizate in comun (Annual Books),
website, buletin informativ, social
media și activități de documen
tare și diseminare.
Parteneriat
Proiectul Small Size, Performing
Arts for Early Years, rețea euro
peană cu 17 parteneri din 15 țări
europene, include teatre și cen
tre culturale care implementează
programe de cercetare artistică în
domeniul teatrului pentru copii,
dezvoltându-și
competențe
specifice în artele spectacolului
pentru educația timpurie (activi
tăți destinate copiilor de 1-6 ani).
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Proiecte finalizate
Programul Cultura 2000: Small
Size, the Net – Dezvoltarea unei
reţele europene pentru difuza
rea artei spectacolului dedicată
copiilor de până în trei ani (20062009)
Proiectul a fost derulat în par
teneriat cu Centrul pentru Edu
caţie şi Dezvoltare Profesio
nală Step by Step şi șase teatre
şi asociaţii culturale din Europa
(La Baracca Testoni Ragazzi din
Italia; Theatre de la Guimbarde
din Belgia; Accion Educativa din
Spania; Gledališčce za otroke
in mlade Ljubljana din Slovenia;
Helios Theater din Germania;
Polka Theatre din Marea Brita
nie), s-a desfăşurat în perioada
noiembrie 2006 - august 2009 și
a primit finanţare prin Programul
Cultura 2000 al Uniunii Euro
pene. Obiectivul principal a fost
promovarea importanţei spec
tacolului de teatru pentru copiii
de până în trei ani, în cadrul fes

tivalurilor de profil, prin interme
diul spectacolelor, al cursurilor şi
al atelierelor de lucru. În cadrul
proiectului au avut loc activități
adresate copiilor sub trei ani, dar
și părinților și actorilor.
Programul Cultura (2007-2013):
Small Size, Big Citizens (2009 –
2014)
Acesta este continuarea proiec
tului Small Size, the Net. În
proiectul Small Size, Big Citizens (planificat pentru cinci ani,
susţinut de Uniunea Europea
nă prin Programul Cultura) au
fost implicaţi 12 parteneri din
12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia,
România, Spania, Ungaria, Marea
Britanie și Slovenia). Small Size,
Big Citizens a avut ca obiectiv
susţinerea drepturilor copiilor, în
calitatea lor de cetăţeni impor
tanţi. În mod special, proiectul
a afirmat dreptul celor mai mici
dintre copii de a se bucura de
arta, de a lua parte la procese
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le artistice care le cultivă inteli
genţa emoţională şi îi ajută să-şi
dezvolte armonios sensibilităţile
şi
competenţele.
Activităţile
proiectului au vizat trei zone de
interes: realizarea de spectacole,
organizarea de ateliere de luc
ru, de grupuri de cercetare și de
rezidenţe.

Detalii și credite foto
1. Spectacol Bună dimineața / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Cătalin Olteanu
2-3. Spectacol De-a Micul Prinț / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Alexandra Jitariuc
4. Spectacol Zbor prin povești / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Cătalin Olteanu
5. Workshop pentru artiști / Credit: FITC
2015, Vlad Catana
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Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Facultatea
de Teatru și Televiziune)

Playing Identities, Performing
Heritage
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta:

Proiecte de cooperare de mai mică amploare

Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2016

Grant UE:

200.000 € (59,93%)

Lider: 		

Universita’ degli Studi di Siena (IT)

Parteneri: 	Universitatea Babeș-Bolyai (RO, Cluj-Napoca), The Central
School of Speech and Drama (UK), Lietuvos Muzikos ir
Teatro Akademija (LT), University of Kent (UK), Institut del
Teatre (ES)
Website:
		

www.playingidentities.eu
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Proiectul Playing Identities, Performing Heritage propune o ana
liză a identității/ moștenirii cultu
rale prin intermediul artei scenice.
Teatrul devine, astfel, atât un in
strument fundamental în crearea
de noi comunități spectatoriale,
a căror implicare socială poate fi
realmente influențată de contac
tul cu spectacolul de teatru, cât
și un spațiu al dialogului, în care
sunt problematizate aspecte cul
tural-identitare esențiale, regăsite
în structura socială a individu
lui
european.

Cum interacționează artiști ale
căror repere culturale sunt parțial
sau total diferite? Poate un artist
să influențeze, din exterior, o co
munitate din care nu face parte?
Este acesta capabil să construias
că un produs artistic care să re
zoneze în respectiva comunitate
sau care să aibă, pur și simplu, o
oarecare relevanță pentru aceas
ta? Iată câteva întrebări lansate
de către instituția-gazdă, Uni
versitatea din Siena, inițiatoarea
acestui proiect, care a creat con
textul propice dezvoltării unor
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produse teatrale clădite în jurul
unor fenomene sociale al căror
impact a fost puternic resimțit în
cele patru spații culturale: cel bri
tanic, cel lituanian, cel românesc
și cel spaniol.
Inițiat, așadar, în iunie 2015,
Playing Identities, Performing
Heritage s-a constituit ca o plat
formă interactivă între cinci uni
versități și institute de artă tea
trală din Europa: Universitatea
din Siena, Academia Lituaniană
de Muzică și Teatru din Vilnius,
Institutul de Teatru din Barcelona,
Universitatea din Kent și Facul
tatea de Tea
tru și Televiziune a
Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. Această colaborare
cultural-artistică, concretizată în
cadrul unor ateliere de lucru or
ganizate în Siena, Italia, în luna
iulie a anului 2015, și continuată,
apoi, în timpul unor se
siuni de
cercetare/ laborator, până în iu
lie 2016, la Festivalul Kilowatt din
Sansepolcro, a dus la realiza
rea a patru producții de teatru al
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căror rol esențial era acela de a
aduce în discuție fenomene so
ciale având o puternică influență
asupra comunității locale. Astfel,
echipele participante, constituite
din câte patru actori ai instituțiilor
implicate, un regizor și un „mo
bilizator de echipă”, au propus
următoarele teme de cercetare:
homosexualitatea în spațiul li
tuanian, digitizarea interacțiunii
interpersonale în spațiul spaniol,
migrația și impactul ei asupra so
cietății engleze și schimbarea di

namicii sociale în urma unor ac
țiuni protestatare/ revoluționare
masive în spațiul românesc.
În luna iulie a anului 2015, s-au
organizat, așadar, ateliere cu
temă teatral-antropologică, în
timpul cărora atât tinerii actori,
cât și regizorii implicați, au avut
ocazia să colaboreze, iar la finalul
acestei prime sesiuni s-au stabilit
echipele finale, fiecare grup de
actori fiind asociat unui regizor
străin. Astfel constituite, echipele
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și-au început sesiunea de cerce
tare pe teren, în comunitatea lo
cală. Materialele obținute în urma
atelierelor și a rezidențelor de
creație și cercetare – interviuri,
imagini, statistici, constatări –, au
fost incluse în cele patru repre
zentații scenice: (UN)Trapped,
Walk in my shoes, Disconnection
și This Home Is Not for Sale, ju
cate atât pentru publicul local,
cât și pentru publicul european,
în cadrul Festivalului Kilowatt.
Studenții Facultății de Teatru
și Televiziune din Cluj-Napoca
(Blanca Doba, Norbert Boda, Dan
Pughineanu și Victor Tunsu), ală
turi de tânărul regizor Harry Wil
son, reprezentant al Universității
din Kent, au realizat spectacolul
This Home Is Not for Sale.
Pornind de la mișcarea „Uniți
Salvăm”, care a culminat cu pro
testele stradale din anul 2013
împotriva proiectului minier pro
pus de Roșia Montană Gold Cor
poration (RMGC), This Home Is

Not for Sale caută să surprindă
diferite tipologii umane dintr-o
Românie pre- și postdecem
bristă: românul prieten, românul
rușinat de propria identitate
națională,
românul
luptător,
românul corupt, românul re
negat, românul om. Spectacolul
s-a bucurat de aprecierea publi
cului internațional, întrucât a fost
posibilă crearea unei conexiuni,
găsirea unui numitor comun în
tre diferitele spații culturale toc
mai datorită acestor persona
je-tip și acestor situații care, deși
se constituie ca particularitate a
spațiului românesc, reușesc să
treacă dincolo de bariera cultu
rală, devenind general valabile.
Mai mult, proiectul Playing Identities, Performing Heritage inițiază
nu doar un dialog între instituțiile
culturale europene, ci propune și
o strategie de dezvoltare a publi
cului de teatru și de implicare
activă a acestuia în construcția
reprezentației teatrale, fie fi
zic, în timpul spectacolului, prin
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inserția unor segmente interac
tive, fie virtual, prin inițierea unui
dialog între echipa de producție
și grupul spectatorial țintă. Bene
ficiarii sunt, prin urmare, nu doar
cei care fac parte din echipa de
producție propriu-zisă, ci și cei
cărora li se adresează această
producție, întrucât ea vorbește
despre probleme/ fenomene
care construiesc identitatea so
cioculturală a unei comunități.
O altă componentă importantă
a proiectului o constituie con
cursul Call4Play, lansat în luna
noiembrie a anului 2016, care
se adresează publicului virtual al
proiectului. Punând la dispoziție
materiale foto-video care do
cumentează parcursul trupelor
participante, de la prima sesi
une de ateliere, până la Festivalul
Kilowatt, realizatorii proiectului
își invită „spectatorii digitali” să
realizeze montaje video (trailere,
scurtmetraje) tematice de tipul
unor rezumate digitale ale întregii
activități a proiectului. Premiile

puse la dispoziție sunt în valoare
de 500, 1.000, respectiv 1.500
€. Prin intermediul competiției
Call4Play, proiectul reușește să
creeze o punte de legătură între
componenta sa performativă și
cea spectatorială, extinzându-și
granițele, din realitatea fizică,
imediată, a spectacolului de tea
tru, în realitatea digitală a pro
dusului multimedia.

Credite foto
Lorena Copil, Luca del Pia, Robert
Puteanu
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Asociația Zeppelin

Connected. Things about
Future, Cities and People
Finanțare:

Programul Cultura (2007-2013)

Componenta:

Proiecte de cooperare de maximum doi ani

Perioada:

1 iunie 2013 – 31 mai 2015

Grant UE:

200.000 € (50%)

Lider: 		

Asociația Zeppelin

Parteneri: 	Archis (NL), Nordic Urban Design Association - NUDA (NO),
Fargfabriken (SE), Eurodite (RO)
Website:

www.citiesandpeople.eu; www.e-zeppelin.ro
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Obiectivele proiectului Connected
au fost de a contribui, printr-o
perspectivă artistică, la gândirea
orașului și la cercetarea cu privire
la noile tendințe de transformare
ale orașului. Accentul principal a
fost pe identificarea, înțelegerea
și sporirea vizibilității, pentru un
public mai larg, a noii paradigme
culturale și urbane care rezultă
din coliziunea orașelor cu noile
tehnologii.
Connected a fost, în primul rând,
un proiect de cercetare și de co

laborare internațională între cinci
parteneri din patru țări. Eveni
mentele din cadrul proiectului
le-au dat ocazia locuitorilor din
București, Amsterdam, Stock
holm și Bergen să experimen
teze, la rândul lor, colaborarea și
interacțiunea în timp real, indi
ferent de distanță.
Concretizat între 2013-2015
în patru expoziții vernisate si
multan, conferințe, un sim
pozion, o platformă online
(www.citiesandpeople.eu),
un
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booklet care cuprinde toate ini
țiativele cuprinse în proiect și
o serie de articole, Connected
a explorat ideea de orașe care,
mai mult decât să fie mașinării
avansate tehnic, sunt habitate
pentru oameni, în care aceștia
din urmă participă activ la creare
și recreare urbană.
Proiectul a reușit să redea po
veștile unei noi societăți inteli
gente şi creative din patru oraşe
diferite, suprapunând experiențe

și definind trăsături comune. La
Amsterdam, o comunitate și-a
construit un cartier plutitor ce
regenerează o bucată poluată
și abandonată de oraș. „Stockholm on the move” a fost, în ca
drul proiectului, un exemplu de
planificare democratică care s-a
dovedit a fi și profitabilă. Bergenul
a oferit povești despre orașe co
mestibile sau parcuri pentru pes
te 60 de comunități diferite. În
România, organizațiile incluse
au inovat bricolând tehnologii de
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ultimă oră, au creat spațiu public,
au educat viitori cetățeni urbani,
au salvat patrimoniul, au constru
it artă, comunități și rețele inter
naționale.
Aducând împreună toate aceste
inițiative, Connected a creat un
spațiu comun de înțelegere a me
canismelor de funcțio
nare și a
mutațiilor prin care trec orașele și
locuitorii lor. Vorbim de comunități
inteligente, în care tehnologiile
sunt folosite în mod creativ și în
care inițiativele de jos în sus pot
genera efecte la scară mare.

Ideea de interconectivitate și
de colaborare și-a găsit repre
zentarea materială în expoziția
Connected, desfășurată simul
tan în toate cele patru orașe.
Două instalații – Robotic Pixels și
Butterfly Effect – au interpretat
poetic relația comunităților cu
tehnologia și au mediat contac
tul și comunicarea între oameni
aflați la mii de kilometri distanță.
De fapt, distanța s-a topit, iar
efectul acțiu
nii unui participant
dintr-un anumit oraș, a putut
fi vizibil instantaneu, concret și
tangibil, în celelalte trei orașe.
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Connected a reușit să ofere o
ima
gine transnațională a di
recțiilor comune spre care se în
dreaptă orașele și comunitățile,
creând un colaj omogen din ini
țiativele locale, pe care le-a pus
în dialog, îndeplinindu-și astfel
miza numelui: le-a conectat.

Credite foto
Asociația Zeppelin
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Scurtă prezentare
a tuturor
proiectelor
cu participare
românească
finanțate prin
Subprogramul
Cultura (20142016)
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Perspectivă generală asupra rezultatelor selecțiilor
Informațiile despre proiectele următoare sunt extrase din listele cu
beneficiari la componentele Proiecte de cooperare, Traduceri literare
și Platforme europene publicate de Agenția Executivă pentru Educație,
Audiovizual și Cultură (EACEA), precum și din datele disponibile pe
Platforma de diseminare Europa Creativă pentru primii trei ani de
implementare a cadrului 2014-2020.
Până în prezent, la componenta Proiecte de cooperare avem rezultate
pentru primele trei apeluri din cadrul Subprogramului Cultura 20142020. La fiecare rundă s-au despus, în medie, 514 propuneri de proiecte.
Rata de succes a selecțiilor la nivel european a fost între 15% și 12%.
Din cele 26 de propuneri (exclusiv de mai mici dimensiuni) depuse
de operatori români în calitate de lider, două au fost selectate și au
primit finanțare: proiectele Fundației Transylvania Trust și ale Muzeului
Național al Țăranului Român, ambele organizații cu vastă experiență
în implementarea de proiecte de cooperare în cadrele de finanțare
anterioare – Cultura 2000 și Cultura 2007-2013. Pe lângă cei doi lideri de
proiect, există alte 25 de organizații românești implicate în proiecte, ca
parteneri (șase organizații participă la câte două proiecte fiecare: Muzeul
Municipal Câmpulung, Teatrul Național Radu Stanca, Asociația Editorilor
din România, Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov, Universitatea
Națională de Muzică din București, Fundația Parada).
În ceea ce privește Proiectele de traduceri literare, în cadrul celor trei
apeluri pentru care s-au publicat rezultatele, s-au depus, în medie, 250
de propuneri din țările participante la program. Rata de succes variază
între 28%, în 2014, și 16% în 2016. Din cele 15 proiecte depuse de edituri
din România, doar unul a primit finanțare până în prezent: cel al Grupului
Editorial ART.
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La categoria Platforme europene, la cele două runde de selecții de
până acum, s-au depus 24, respectiv 47 de proiecte la nivel european,
cu rate de selecție de 20%, respectiv 6%. Din partea României s-a primit
o singură aplicație în calitate de lider (2015), însă aceasta nu a fost
selectată. Actualmente, România este reprezentantă de o organizație
în Platforma SHAPE, în calitate de partener: Asociația Rokolectiv.
La Rețele europene, după publicarea rezultatelor de la prima rundă de
selecție (2014), rata de succes la nivel european este de 38%, cu 22 din
58 de propuneri câștigătoare. Organizațiile românești nu erau eligibile
să depună proiecte întrucât nu îndeplineau condițiile de eligibilitate
(secretariatul general al unei rețele europene să fie în țara noastră), însă
România are organizații și persoane membre în peste 10 din rețelele
europene selectate.
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Proiecte de cooperare de mai mică amploare

European Artizen Initiative
Perioada:

15 decembrie 2014 – 15 decembrie 2016

Grant UE:

199.843 € (60%)

Lider: 		

Association Dedale (FR)

Parteneri: 	
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă (RO, ClujNapoca), Kulturno Drustvo Prostoroz (SI), Transforma
– Associacao Cultural (PT), Ekspedicija-Expeditio
Udruzenje (ME), Idensitat Associacio d’Art Contemporani
(ES)
Website:

https://artizeninitiative.wordpress.com/

Proiectul are ca scop consolidarea capacității actorilor din sectoarele
culturale și creative de a se implica în construirea orașului, de a facilita
participarea activă a cetățenilor la dezvoltarea acestuia. Șase laboratoare
transnaționale sunt propuse în zone urbane în tranziție din Barcelona,
Cluj-Napoca, Kotor, Ljubljana, Paris și Torres Vedras, concepute ca
niște acceleratoare de competențe in situ: artiști europeni în rezidență
creează proiecte împreună cu cetățenii, având sprijinul unor echipe
interdisciplinare locale pentru a înlesni transferul de know-how.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

DARTS – Digital Art and Storytelling for Heritage Audience
Development
Perioada:

1 octombrie 2014 – 31 decembrie 2016

Grant UE:

183.595,30 € (60%)

Lider: 		

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (IT)

Parteneri: 	Muzeul Municipal Câmpulung (RO), Asociația pentru
Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor
Hunedoara (RO), Landcommanderij Alden Biesen (BE),
Universita Telematica Pegaso (IT)
Website:

www.e-darts.eu

Proiectul creează povești despre clădiri monumente istorice din
Europa, despre personajele istorice și evenimente legate de acele
clădiri, pe care le comunică în moduri creative și inovatoare, folosind
arta digitală și arta de a spune povești. Sunt prevăzute două concursuri
internaționale: unul pentru tineri artiști din zona artei digitale, altul
pentru tineri scriitori. Sursele de inspirație sunt câteva locuri de
patrimoniu excepționale din Italia, Belgia și România, iar participanții la
concurs creează noi povești pentru public sub formă de creații digitale
și povești scrise.
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Playing Identities, Performing Heritage. Theatre,
Creolisation and the Commons
Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2016

Grant UE:

200.000 € (59,93%)

Lider: 		

Universita’ degli Studi di Siena (IT)

Parteneri: 	
Universitatea Babeș-Bolyai (RO, Cluj-Napoca), The
Central School of Speech and Drama (UK), Lietuvos
Muzikos ir Teatro Akademija (LT), University of Kent
(UK), Institut del Teatre (ES)
Website:

www.playingidentities.eu

Proiectul propune o analiză a identității/ moștenirii culturale prin
intermediul artei scenice. Teatrul devine, astfel, atât un instrument
fundamental în crearea de noi comunități spectatoriale, a căror implicare
socială poate fi realmente influențată de contactul cu spectacolul de
teatru, cât și un spațiu al dialogului, în care sunt problematizate aspecte
cultural-identitare esențiale, regăsite în structura socială a individului
european.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

JR Circus
Perioada:

1 noiembrie 2014 – 30 iunie 2016

Grant UE:

195.216 € (60%)

Lider: 		

Circo e Dintorni Associazione Culturale (IT)

Parteneri: 	
Fundația Parada (RO, București), Accademia d’Arte
Circense (IT), The Seachange Trust (UK), European
Circus Association (NL)
Website:

www.jrcircus.eu

Proiectul promovează un model amplu și incluziv de cooperare culturală
care pune accent pe arta circului clasic și contemporan ca vehicul
puternic al cetățeniei active și al transformării sociale în toate țările UE.
Prin activități precum ateliere de lucru și interacțiuni cu comunitățile
locale, proiectul încurajează crearea unui spațiu comun de dialog, în
care sunt integrate diferențele culturale și practicile diverse.
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Fabulamundi. Playwriting Europe - Crossing Generations
Perioada:

1 mai 2015 – 30 noiembrie 2016

Grant UE:

200.000 € (53,33%)

Lider: 		

PAV SNC di Claudia di Giacomo e Roberta Scaglione (IT)

Parteneri: 	Teatrul Național din Târgu-Mureș (RO), Teatrul Odeon
(RO, București), Teatro i Soc Coop Arl (IT), Theater an
der Parkaue (DE), Rato Diffusion (FR), Interkulturelles
Theaterzentrum Berlin (DE), Fundacio Sala Beckett/
Obrador Internacional de Dramaturgia (ES), La Mousson
d’Ete (FR), Associazione Culturale Area06 (IT)
Website:

www.fabulamundi.eu

Proiectul este axat pe dramaturgia contemporană europeană,
subliniind ideea că multilingvismul - cheia și bariera într-o dramaturgie
creatoare - poate deveni o bogăție și o oportunitate pentru schimburi
multiculturale și întâlniri. Cele două obiective principale sunt: să
sprijine activitatea tinerilor dramaturgi în întreaga Europă (prin
rezidenţe artistice, producerea de spectacole traduse, bazate pe texte,
și sesiuni creative în care autori din diferite țări lucrează împreună); să
consolideze organizațiile culturale implicate în găzduirea rezidențelor
și a producțiilor (prin acțiuni locale cu grupuri-țintă de public care sunt
aduse mai aproape de dramaturgia contemporană și prin activarea
schimburilor artistice bilaterale care fac producțiile să circule).

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

ARTEC – Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary
Perioada:

1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017

Grant UE:

200.000 € (53,23%)

Lider: 		

Fundația Transylvania Trust (RO, Cluj-Napoca)

Parteneri: 	Muzeul Municipal Câmpulung (RO), Magyar Rezkarcolo
es Litograf Muveszek Egysulete (HU), Association des
Centres Culturels de Rencontre (FR), Diputacion
Provincial de Teruel (ES)
Website: 	https://projectartec.wordpress.com/;
		www.transylvaniatrust.ro
Principalul scop al proiectului este acela de a restabili legăturile dintre
arte și meșteșugurile tradiționale și de a scoate în evidență patrimoniul
construit ca parte a identității în diversitate a Europei, care trebuie
interpretat și valorificat în maniere creative. Se va crea un nou Centru
pentru Artă și Meșteșuguri unde toate disciplinele (artă, meșteșuguri,
arhitectură) vor fi reconectate și se vor potența reciproc grație diverselor
activități din cadrul proiectului.
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Between Arts and Creativity
Perioada:

1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017

Grant UE:

199.764 € (60%)

Lider: 		

Onestage Performing Arts Project (IT)

Parteneri: 	
Fundația Parada (RO, București), Pontopolis (CZ),
Mimenstudio Dresden (DE)
Website:

www.gruppojobel.com

Conectând parteneri din Italia, Germania, Cehia și România, proiectul
favorizează crearea unei rețele care sprijină colaborările între artişti,
formatori şi alți actori din sectorul cultural, contribuind, totodată, la
creșterea numărului de persoane din diferite grupuri-ţintă interesate
de proiecte culturale: copii, tineri, părinţi, grupuri dezavantajate.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

Pop Drama: Circulating of European Playwriting through
People’s Choice
Perioada:

1 decembrie 2015 – 28 februarie 2017

Grant UE:

199.680 € (60%)

Lider: 		Centro Diego Fabbri di Studi Ricerche e Formazione sul
Teatro (IT)
Parteneri: 	Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Fundacion
Caja Granada (ES), University of Wolverhampton (UK)
Website:

www.popdrama.eu

Proiectul propune dezvoltarea și familiarizarea publicului european
cu noi texte dramatice, prin organizarea unor concurs de dramaturgie
în Italia, Marea Britanie, Spania și România, în urma căruia textele
selecționate vor fi traduse și vor circula în rândul partenerilor.
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MusXchange - EFNYO’s Programme Fostering Transnational
Mobility, Strengthening of Skills and Audience Building for
Pre-professional Musicians in Europe
Perioada:

1 aprilie 2015 – 31 martie 2017

Grant UE:

199.998 € (60%)

Lider: 		

European Federation of National Youth Orchestras (AT)

Parteneri: 	
Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov (RO,
București), Orchestre Francais des Jeunes (FR),
Abbaye aux Dames - La Cite Musicale- Saintes (FR),
Stiftelsen Ungdomssymfonikerne Norges Nasjonale
Ungdomsorkester (NO), Fondazione Scuola di Musica di
Fiesole (IT), The Irish Youth Orchestra (IE), The National
Youth Orchestras of Scotland (UK), Orquestra de Camara
Portuguesa Associacao Musical (PT), Instituto Nacional
de las Artes Escenias y de la Musica (ES), Wiener Jeunesse
Orchester (AT), Stichting Njo (NL)
Website:

www.efnyo.org

Proiectul se axează pe activități de dezvoltare a publicului și de mobilități
la nivel european, pornind de la vasta experiență a liderului de proiect
în calitate de platformă de formare profesională la standarde ridicate
adresată ansamblurilor și noilor generații de muzicieni.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

SENSES: the Sensory Theatre. New Transnational
Strategies for Theater Audience
Perioada:

4 iulie 2015 – 31 decembrie 2017

Grant UE:

199.995,85 € (60%)

Lider: 		

Universita degli Studi di Milano (IT)

Parteneri: 	
Universitatea Dunărea de Jos (RO, Galați), Teatrul
Muzical Nae Leonard (RO, Galați), Universite d’Avignon
et des Pays de Vaucluse (FR), Associazione Culturale
Scenaperta - Altomilanese Teatri (IT)
Website:

www.sensesproject.eu

Obiectivele proiectului sunt: implementarea unei noi strategii de
dezvoltare a publicului de teatru, prin îmbunătățirea accesului la operele
creative și intensificarea experiențelor directe; consolidarea capacității
sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional; creșterea
implicării tinerilor nu doar în calitate de potențiali consumatori, ci și
de creatori și critici ai culturii contemporane, promovarea talentului
lor creativ în elaborarea colectivă a unor opere dramatice (co-writing);
crearea de noi forme de colaborare între operatorii culturali și creativi
și sistemul de învățământ superior.
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CU TENDA – Stories, Images and Sounds on the Move
[Living Memory of Southeastern Europe]
Perioada:

1 octombrie 2015 – 9 septembrie 2019

Grant UE:

199.725,65 € (60%)

Lider: 		

Muzeul Național al Țăranului Român (RO, București)

Parteneri: 	
University of Plovdiv Paisii Hilendarski (BG), O.R.S.
Osservatorio Ricerca Sociale. Centro Studi, Politiche e
Ricerche Sociali (IT), Association Center for Intercultural
Dialogue - Kumanovo (MK)
Website:

www.muzeultaranuluiroman.ro

CU TENDA (călătorind cu cortul) aduce în prim-plan poveștile acelor
comunități în mișcare care au traversat aproape invizibil istoria, având
însă o mare contribuție în conturarea simbolică a hărții culturale a
Balcanilor. Păstori nomazi, ciobani, bejenari fără adăpost, singuratici și
rătăcitori, aromânii devin subiectul unui proiect cultural interdisciplinar,
în care discursul antropologic se îmbină cu forme de expresie creativă
– studii de teren, filme etnologice, concerte și înregistrări sonore,
întâlniri interculturale și ateliere creative, cărți și alte publicații, piese de
teatru, expoziții itinerante.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

CD-Rom@ - Cultural Diversity & Roma in Europe
Grant UE:

199.424,85 € (60%)

Lider:

Berklee College of Music Delegación de la Fundación en
España (ES)

Parteneri: R
 omani Criss – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială
şi Studii (RO, București), Comune di Genova (IT), Global
Music Centre (FI)

Proiectul scoate în evidență contribuția culturii rome, în special a
muzicii, la cultura și diversitatea europene și facilitează fuziunile
artistice, mobilitatea artiștilor și a operelor lor, urmărind atragerea unor
noi segmente de public și dezvoltarea de noi modele de afaceri pentru
artiștii romi.
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Turn on Literature
Perioada:

1 mai 2016 – 30 noiembrie 2018

Grant UE:

195.958,21 € (60%)

Lider: 		

Roskilde Kommune (DK)

Parteneri: 	
Biblioteca Județeană Antim Ivireanu (RO, Râmnicu
Vâlcea), Bergen Kommune (NO)

Obiectivul proiectului este să identifice care sunt cele mai bune
metode prin care bibliotecile pot prezenta publicului literatură digitală
nouă. Partenerii abordează domeniul literaturii digitale prin intermediul
instalațiilor literare, al expozițiilor și al atelierelor de lucru în România,
Danemarca și Norvegia. Partenerii proiectului vor încerca să pună
în valoare oportunitățile de dezvoltare a publicului pe care le aduce
literatura digitală și să regândească rolul bibliotecii în raport cu nevoile
utilizatorilor într-o lume din ce în ce mai digitizată.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

European Theatre Lab: Drama Goes Digital
Perioada:

1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

200.000 € (50%)

Lider: 		

Convention Théâtrale Européenne (FR)

Parteneri: 	Teatrul Național Marin Sorescu (RO, Craiova), Tbilisi Kote
Marjanishvili Professional State Drama Theatre (GE),
Theatre de Liege - Centre Dramatique de la Federation
Wallonie-Bruxelles - Centre de Creation Theatrale et
Choregraphique (BE), Hrvatsko Narodno Kazaliste u
Zagrebu (HR), Ministerium fur Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Wurttemberg (DE), Compagnie Michel
Didym - Theatre dela Manufacture (FR)
Website:

www.etc-cte.org/base.php?code=1098

Proiectul reunește teatre și oameni de știință de renume din Europa
pentru a îndeplini următorul obiectiv: utilizarea noilor tehnologii poate
aduce scenele europene în comunitățile noastre și în mediul online.
Prin intermediul unor colaborări intersectoriale și care depășesc
frontierele Europei, se creează o serie de laboratoare deschise de
cercetare cu privire la efectele digitizării asupra esteticii, participării
publicului, comunicării și diseminării.
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FAIDRA – Family Separation through Immigration:
Dramatising Anecdotal European History
Perioada:

1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

199.998,62 € (60%)

Lider: 		

Kentro Spoudon Laikou Theatrou (EL)

Parteneri: 	
Asociația Centrul European de Educație și Cultură
Artemis (RO, Iași), Fondatsiya za Rodopite (BG), Fundacja
Dobra Wola (PL), Symvouloi Anaptyxiakou Schediasmou
Erevnas Kai Organosis Etaireia Periorismenis Efthynis
Prisma Epe (EL), Foreningen Sagohuset (SE), Teatro dei
Venti (IT)
Website:

www.faidraproject.eu

Proiectul abordează tema imigrației în Europa după prăbușirea fostei
Uniuni Sovietice, cu accent pe efectul acestui fenomen asupra vieții
familiilor, pentru care, de multe ori, imigrația a însemnat separare și
întreruperi. Proiectul este unul de teatru documentar, în cadrul căruia
își găsește locul o gamă largă de forme teatrale expresive, cum ar fi
jocul actoricesc, păpușile, teatrul de stradă, mima, muzica, dansul
teatral, precum și noile tehnologii digitale (arta video, actoria digitală,
decorurile electronice etc.).

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

Bite My Skype
Perioada:

1 septembrie 2016 – 31 august 2018

Grant UE:

199.725 € (60%)

Lider: 		

The Flying Gorillas (UK)

Parteneri: 	Fundația Philadelphia Transylvania (RO, Valea lui Mihai),
Ozel Bt Muzik Ve Tiyatro Kurs Merkezi Limited Sirketi
(TR), Kulttuuriosuuskunta Kokemo (FI), Le Nuvole
Societa Cooperativa (IT)
Website:

www.flyinggorillas.co.uk

În centrul proiectului se află copiii defavorizați și lipsiți de drepturi din
Europa. Dansatori profesioniști, muzicieni și actori din cinci țări UE își
pun la dispoziție competențele de lucru cu copii având dificultăți de
învățare, copii din spitale, copii romi.
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Strategies to a European Written Culture Preservation through
Publishers Cooperation from Lesser Used Languages
Perioada:

2 mai 2016 – 28 decembrie 2018

Grant UE:

177.169,53 € (60%)

Lider: 		

Associacio d’Editors del Pais Valencia (ES)

Parteneri: 	
Asociația Editorilor din România (RO, București),
Lietuvos Leideju Asociacija (LT)
Website:

www.pubcoop.eu

Obiectivul proiectului este consolidarea capacității editorilor
independenți din Europa de a fi competitivi la nivel internațional și de
a lucra în colaborare cu editori, companii și asociații de editori din alte
țări europene. Are trei activități principale: dezvoltarea unei rețele a
editorilor care să promoveze oportunități de networking, cooperare
și business pentru aceștia; crearea unui website 2.0 pentru vânzarea
drepturilor de traducere și promovarea lucrărilor editorilor în Europa
(instrument online dedicat internaționalizării portofoliilor acestora);
elaborarea unei strategii de cooperare între asociațiile editorilor pentru
a oferi sprijin coordonat editorilor.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

New Challenges for Public Libraries
Perioada:

1 mai 2016 – 30 aprilie 2018

Grant UE:

196.515 € (57,75%)

Lider: 		

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (IT)

Parteneri: 	
Biblioteca Județeană Nicolae Iorga (RO, Ploiești),
Fundația Progress (RO, Bistrița), Arhus Kommune
(DK), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (PT), Regione
Lombardia (IT), Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca
(IT)
Website:

www.newlib.eu

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea modele
transnaționale pentru dezvoltarea și testarea de soluții inovatoare,
durabile și eficace pentru bibliotecile publice, care se confruntă cu
provocările societății informaționale, astfel încât toate grupurilețintă de utilizatori să poată participa mai bine la proiectarea și livrarea
serviciilor. În acest sens, proiectul ține cont de nevoile comunităților
locale și de parteneriatele cu actorii din industriile culturale și creative.
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Shakespeare in and beyond the Ghetto
Perioada:

1 iunie 2016 – 31 decembrie 2018

Grant UE:

199.189,07 € (57.02%)

Lider: 		

Universita Ca’ Foscari Venezia (IT)

Parteneri: 	
Teatrul Municipal Tony Bulandra (RO, Târgoviște),
Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (DE), The
University of Warwick (UK), Fondazione Giorgio Cini
(IT), Queen Mary University of London (UK)

2016 este anul în care coincid două aniversări importante: 400 de ani
de la moartea lui William Shakespeare și 500 de ani de la fondarea
ghetoului evreiesc din Veneția, locul de unde a pornit conceptul de
“ghetou” și care reprezintă fundalul istoric al controversatei piese a
lui Shakespeare, Neguțătorul din Veneția. Pornind de la aceste două
evenimente, proiectul propune o reflecție și un răspuns creativ cu
privire la moștenirea europeană a rasismului și a toleranței, precum și
la remarcabila varietate de schimburi interculturale generate de ghetou
și de piesa de teatru.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

Proiecte de cooperare de mai mare amploare

Eeemerging – Emerging European Ensembles Project
Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

1.971.374,59 € (48,33%)

Lider: 		

Association Art et Musique d’Ambronay (FR)

Parteneri: 	Universitatea Națională de Muzică (RO, București), Ars
Ramovs Zavod za Umetnost, Marketing, Promocijo in
Investiranje (SI), The York Early Music Foundation (UK),
Ozango Sas (FR), Internationale Handel-Festspiele
Gottingen (DE), Rigas Senas Muzikas Centrs (LV),
Ghislierimusica (IT)
Website:

www.eeemerging.eu

Obiectivul proiectului este să familiarizeze tinerele ansambluri aflate
la început de carieră cu caracteristicile pieței internaționale, să le
permită acestora să-și prezinte creațiile de o calitate excepțională
și să promoveze patrimoniul muzical comun. În acest sens, celor
mai promițătoare ansambluri europene li se oferă anual formare
profesională personalizată, rezidențe de maximum trei ani în Europa și
sprijin în promovarea internațională prin intermediul concertelor sau al
produselor digitale.
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Small Size, Performing Arts for Early Years
Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

1.995.000 € (42,57%)

Lider: 		

La Baracca (IT)

Parteneri:

eatrul Ion Creangă (RO, București), Baboro Galway
T
International Children’s Festival (IE), Helios 6 Live Art
Produktion (DE), Kolibri Gyermek-Es Ifjusagi Szinhaz
Kiemelkedoen Kozhasznu Nonprofit (HU), Teater tre
Stockholm Ekonomisk Förening (SE), Commune de Limoges
(FR), Lutkovno Gledalisce Ljubljana (SI), Teaterwaerkstedet
Madam Bach (DK), O’Navio Theatre (FR), Teatro Paraíso Sal
(ES), Polka Childrens Theatre (UK), Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu (PL), Toihaus Theater (AT), Kuukulkurit RY (FI),
Accion Educativa (ES), Theatre de la Guimbarde (BE)

Website:

www.smallsize.org;www.teatrulioncreanga.ro/ro/proiecte

Proiectul a pus bazele unei rețele de instituții, unică în Europa, care
promovează răspândirea artei spectacolului pentru copii cu vârsta sub 6
ani în timp ce construiește o mișcare culturală centrată pe promovarea
drepturilor copiilor la artă și cultură. Proiectul are ca obiective:
promovarea dezvoltării categoriei de public între 1 și 6 ani; sprijinirea
inovației și a creativității în domeniul culturii prin promovarea ideii de
cetățenie culturală a copiilor și formarea de noi generații de artiști
specializați în artele spectacolului pentru copii sub 6 ani; mobilitatea
profesioniștilor și a producțiilor culturale din zona educației timpurii
prin artă grație creării unei rețele extinse, independente, răspândite în
Europa și în afara acesteia.

Europa

Creativă
Cultura
Sinteze tematice

Be SpectACTive!
Perioada:

1 decembrie 2014 – 30 noiembrie 2018

Grant UE:

1.750.000 € (50%)

Lider: 		

Comune di Sansepolcro (IT)

Parteneri: 	
Teatrul Național Radu Stanca (RO, Sibiu), London
International Festival of Theatre (UK), York Citizens
Theatre (UK), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Bakelit
Multi Art Center Alapitvany (HU), Domino Udruge (HR),
Kulturno Drustvo B-51 (SI), Associazione Culturale
Perypezye Urbane (IT), Universitat de Barcelona (ES),
Tanec Praha Sdruzeni (CZ), Associazione Culturale
Capotrave/ Kilowatt (IT), Universite de Montpellier (FR)
Website:

www.bespectactive.eu

Este un proiect de cercetare și producție în domeniul artelor
spectacolului. Obiectivul său specific este de a identifica, a încuraja, a
analiza, a aprofunda și a răspândi bunele practici ale spectatorului activ
pe întreg teritoriul UE, de a promova producțiile artiștilor și mobilitatea
creațiilor, îmbrățișând o diversitate de publicuri. Acest obiectiv este
urmărit prin construirea unei rețele internaționale online și offline a
proiectelor europene inovatoare care implică spectatori activi.
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EUBO Mobile Baroque Academy: Pathways &
Performances
Perioada:

1 martie 2015 – 28 februarie 2019

Grant UE:

2.000.000 € (45,18 %)

Lider: 		

European Union Baroque Orchestra (UK)

Parteneri: 	
Universitatea Națională de Muzică (RO, București),
Osauhing ERP (EE), St John’s Smith Square Charitable
Trust (UK), Stadt Echternach (LU), Kunsill Malti GhallKultura u l-Arti (MT), Stichting Hogeschool der Kunsten
den Haag (NL), Concerto Copenhagen (DK), Association
Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et
Musikhochschulen (BE), Villa Musica Rheinland-Pfalz (DE)
Website:

www.eubo-emba.eu

Proiectul abordează tema ofertei inegale de-a lungul Europei în
materie de oportunități de educație în muzica barocă pentru artiștii și
publicul acestei arte. Proiectul își propune să creeze punți în sectorul
muzicii vechi (early music), folosind experți din universități și activitățile
transnaționale de formare profesională ale Orchestrei Baroce a Uniunii
Europene.
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Power of Diversity
Perioada:

1 iunie 2015 – 31 martie 2018

Grant UE:

1.040.681 € (50%)

Lider: 		

Aktionstheater Pan.Optikum Gemeinnutzige (DE)

Parteneri:	
Teatrul Național Radu Stanca (RO, Sibiu), Teatr IM.
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Gorze (PL),
Bytomskie Centrum Kultury (PL), Gerhart HauptmannTheater Gorlitz-Zittau (DE), Teaterforeningen ror
Helsingr Kommune (DK), The Creative Foundation (UK),
Pikene Pa Broen As (NO), Promocion de la Ciudad de
las Palmas de Gran Canaria Sa (ES), The Corn Exchange
(Newbury) Trust (UK)
Website:

www.power-of-diversity.eu

Colaborarea dintre producătorii experimentați de teatru stradal și
teatru interdisiplinar va duce la crearea unui ansamblu nou și tânăr
de teatru multinațional format din oameni cu profiluri foarte diferite.
Noua companie va realiza o producție de teatru site-specific de mari
dimensiuni ce va fi prezentată în locuri spectaculoase din diverse orașe
europene. Limbajul teatral vine din hip-hop, toate formele de dans și
rap. Această abordare va aduce o schimbare din punct de vedere artistic
în tradiția teatrului stradal, având potențialul de-a atrage un public mai
numeros și mai diversificat.
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Interfaces
Perioada:

1 iunie 2016 – 30 noiembrie 2019

Grant UE:

1.864.755,84 € (49.97%)

Lider: 		

Ariona Hellas AE (EL)

Parteneri: 	CREMAC – Comunitatea din România a Electroacusticii
și a Muzicii Asistate de Computer (RO, București),
Zentrum fur Kunst und Medientechnologie Karlsruhe
Stiftung Des Offentlichen Rechts (DE), Ictus (BE),
Institut de Recherche et de Coordination Acoustique
Musique - IRCAM (FR), Klangforum Wien (AT), Q-O2
(BE), De Montfort University (UK), European University
Cyprus (CY)
Website:

www.sgt.gr/eng/SPG1810/

Interfaces este un proiect internațional interdisciplinar, în care noi
segmente de public interacționează cu muzica nouă. Pachetele de
activități ale proiectului au rolul de a ajuta organizațiile partenere să-și
înțeleagă, să-și păstreze și să-și sporească publicul, precum și să facă
schimb de experiență și bune practici cu privire la: a). noi formate de
spectacol, în spații noi și inovatoare, corelarea mai multor discipline
artistice și folosirea noilor media pentru diseminare; b). activități
educaționale destinate atât spațiului fizic, cât și celui online (inclusiv
pentru consolidarea capacității operaționale a echipelor de proiect); c).
cercetare axată pe elementele care determină participarea publicului.
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European Orchestra LABoratory II
Perioada:

1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2019

Grant UE:

1.485.564,89 € (50%)

Lider: 		

Stichting Orkest Van Het Oosten (NL)

Parteneri: 	
Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov (RO,
București), Ceska Filharmonie (CZ), Consorci de
l’Auditori i l’Orquestra (ES), Niederosterreichische
Tonkunstler Betriebsgesellschaft (AT), Halle Concerts
Society (UK)

Proiectul își propune să consolideze rolul orchestrelor în societate,
prin aducerea muzicii pline de inspirație mai aproape de oameni și
îmbunătățirea calității vieții acestora. Partenerii împărtășesc aceeași
viziune cu privire la noile modalități de dezvoltare a publicului și la
noile modele de afaceri, astfel că, orchestrele din proiect vor dezvolta
și testa concepte inedite, vor face schimb de cunoștințe și experiență și
vor promova rezultatele în întregul sector european.
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European Bookfairs’ Network
Perioada:

1 iunie 2016 – 1 octombrie 2019

Grant UE:

1.686.082,46 € (50%)

Lider: 		

Associazione Italiana Editori (IT)

Parteneri: 	Asociația Editorilor din România (RO, București), Ediser
SRL (IT), European Writers’ Council (BE), Lietuvos Leideju
Asociacija (LT), Latvijas Gramatizdeveju Asociacija (LV),
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (PT), Fiere
Internazionali di Bologna (IT), Frankfurter Buchmesse
(DE), Federation des Editeurs Europeens (BE)
Website:

www.aldusnet.eu

Aldus este o rețea de târguri de carte europene. Obiectivul principal al
proiectului, susținut prin activități de rețea și de formare profesională,
este dialogul dintre editori ca premisă pentru realizarea proiectelor
de traduceri și circulația operelor literare. Târgurile de carte sunt,
de asemenea, o ocazie pentru consolidarea capacităților în ceea
ce privește internaționalizarea portofoliilor, paradigma digitală și
dezvoltarea publicului.
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e u r o p e n e

SHAPE – Sound, Heterogenous Art & Performance in Europe
Perioada:

1 decembrie 2014 – 30 noiembrie 2017

Grant UE:

500.000 € (2014), 468.699,76 € (2015)

Lider: 		

Meetfactory (CZ, Praga)

Parteneri:	Festivalul/Asociația Rokolectiv (RO, București), Biennale
Némo/ ARCADI – Paris (FR), CTM Festival/ DISK e.V. –
Berlin (DE), Cynetart Festival/ TMA Hellerau e.V. – Dresden
(DE), Festival Maintenant/ Association Electroni[K] –
Rennes (FR), Insomnia Festival/ Association – Tromso
(NO), Les siestes électroniques/ Association Rotation
– Toulouse (FR), MoTA – Museum for Transitory Art –
Ljubljana (SI), musikprotokoll im steirischen herbst/ ORF
– Graz (AT), RIAM Festival/ Technè – Marseilles (FR),
Schiev Festival/ Productions Associées – Brussels (BE),
Skaņu Mežs Festival/ Association – Riga (LV), TodaysArt
Festival/ The Generator Foundation – The Hague (NL),
UH Fest/ Ultrasound Foundation – Budapest (HU),
Unsound Festival/ Fundacja Tone – Krakow (PL)
Website:

www.shapeplatform.eu

SHAPE este o platformă pentru muzica inovatoare și arta audiovizuală
din Europa. Se compune din 16 festivaluri și centre de artă și are ca
scop să sprijine, să promoveze și să facă schimb de muzicieni creativi și
artiști interdisciplinari care au un interes special legat de sunet. SHAPE
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încearcă să prezinte o varietate de muzică și artă sonică din toată
Europa, precum și să ofere audienței și profesioniștilor din domeniu
prelegeri, discuții și ateliere de lucru. În fiecare an, cele 16 asociații
implicate aleg împreună 48 de artiști și muzicieni pentru a participa la
un mix de spectacole live, rezidențe artistice, ateliere de lucru și discuții
în cadrul festivalurilor și al evenimentelor speciale.

P r o i e c t e

d e

t r a d u c e r i

l i t e r a r e

A Journey through the Literary Europe
Perioada:

15 septembrie 2014 – 30 decembrie 2015

Grant UE:

25.272,11 € (50%)

Beneficiar:

Grupul Editorial ART (București)

Website:

www.editura-art.ro

Proiectul a propus traducerea în limba română a cinci titluri: Cum
cucereşti un înger. Poeme erotice de Bertolt Brecht, Inelele lui Saturn
de W.G.Sebald, Atelierul Diavolului de Jachym Topol, Life after Life de
Kate Atkinson și Ulysses de James Joyce. Scopul principal al acestui
proiect a fost de a aduce în România scriitori europeni de valoare, însă
insuficient cunoscuţi la noi şi de a crea premisele unui interes mai larg
pentru opera lor.
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Biroul Europa Creativă România
Promovează Programul Europa Creativă 2014-2020 la nivel național,
acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor să acceseze
această finanțare, contribuie la identificarea de parteneri europeni
pentru cooperare şi promovează proiectele finanţate. Este găzduit
de Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii și
Identității Naționale și face parte din rețeaua Birourilor Europa Creativă
din țările participante la acest program.

Date de contact
Bd. Unirii 22, Corp Aula, parter, camera 3, București 030833, sector 3
Telefon: 021 316 60 61
E-mail: cultura@europa-creativa.eu
Website: www.europa-creativa.eu/cultura

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație
(comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaților pe care le conține.
© Biroul Europa Creativă România, februarie 2017

