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OFERTE DE PARTENERIAT PENTRU PROIECTE DE COOPERARE 

APEL 2022 

 

Sound Organism (Suedia) 

publicat la 14 aprilie 2022 

Caută parteneri pentru un proiect vizând organizarea de rezidențe 

muziciale în țările organizațiilor partenere, dar și în Brazilia. 

 

Bertha Media / Talking Statues (Danemarca) 

publicat la 14 aprilie 2022 

Caută parteneri din domeniile artelor spectacolului, patrimoniului cultura, 

artelor vizuale și tehnologiei, pentru un proiect care folosește tehnologia 

smartphone-urilor pentru a face statuile să vorbească. 

 

Archaea (Spania) 

publicat la 14 aprilie 2022 

Asociația Archaea este activă în domenii diferite precum muzică, artele 

spectacolului, audiovizual și cinematografie, arhitectură, design, filozofie 

etc. Organizația este în căutarea unor proiecte multidisciplinare, în 

domeniul artelor spectacolului. 

 

PEN Català (Spania) 

publicat la 14 aprilie 2022 

Încă de la înființare, PEN Català a urmărit promovarea internațională a 

scriitorilor și literaturii catalane. Organizația dorește să se implice în 

proiecte vizând literatura și diversitatea, libertatea de exprimare, artiștii și 

scriitorii refugiați, organizarea de rezidențe literare, traducerile literare 

etc. 

 

Sistrum Association. The Lesbian Culture Space (Polonia) 

publicat la 14 aprilie 2022 

Organizația este interesată să se implice în proiecte vizând cultura 

femeilor, comunitatea LGBTQ+, arhive. 

 

PETROULA TERZI (Grecia) 

publicat la 01 aprilie 2022 

Petra Terzi este o organizație cu experiență în organizarea de evenimente 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1213-creative-europe-partner-search-form-2021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1212-Partner_search_form_2020%20(1).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1211-PS_Archaea_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1210-PS_PENCatala_ES%20.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1209-SISTRUM%20Creative%20Europe%20Partnerstwo.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1208-CED%20Partner-search-form-2022%20PETRA%20TERZI.pdf
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și festivaluri în Grecia și Cipru. Organizația este interesată să se implice în 

proiecte din domenii precum: artele spectacolului, patrimoniu cultural, 

arte vizuale, literatură, arte și tehnologie, organizarea de festivaluri. 

 

APS-ETS Centro di Divulgazione Musicale “Prof. Ruggero 

Rizzitelli” (Italia) 

publicat la 29 martie 2022 

Organizația este specializată în realizarea spectacolelor de operă. Centrul 

este interesat să intre în parteneriat în proiecte din zona muzicii și artelor 

spectacolului. 

 

Cretan Cultural Organization (Grecia) 

publicat la 29 martie 2022 

Caută parteneri pntru un proiect vizând întărirea legăturilor dintre IMM-

urile europene care împărtășesc interese comune pentru aspectul 

educațional al cinematografiei, interesate să  dezvolte inițiative care 

explorează și aprofundează conceptele de patrimoniu și identitate 

europeană. 

 

Resucitadero (Spania) 

publicat la 23 martie 2022 

Organizația este interesată să se implice în proiecte vizând economia 

circulară și economia durabilă, tehnologie, conservare, managementul 

deșeurilor și patrimoniu cultural. 

 

Contorno Urbano Foundation (Spania) 

publicat la 23 martie 2022 

Caută parteneri europeni pentru a înființa o rețea de organizații axate pe 

democratizare culturală, artă și sustenabilitate și arhitectură. De 

asemenea, este interesată și de rolul de partener în proiecte vizând 

aceleași domenii. 

 

Nikolaos & Eleni Porphyrogenis Foundation (Grecia) 

publicat la 22 martie 2022 

Fundația propune să identifice noi modalități de dezvoltare și cultivare a 

identității tinerilor. Organizația este interesată să se implice în proiecte 

vizând realizarea de activități educaționale pentru copii și adulți, piese de 

teatru pentru copii și de păpuși, organizarea de festivaluri, expoziții sau 

instalații de artă, patrimoniu cultural. 

 

Fundació Sorigué (Spania) 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1207-Partner%20search%20form%20(8).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1207-Partner%20search%20form%20(8).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1206-partner-search-form-2022-El_GREECE%20%20CINEMA+ORAL%20HISTORY.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1205-PS_RESUCITADERO_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1204-PS_Contornourbano_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1203-Partner%20search%20form_Nikolaos%20&%20Eleni%20Porphyrogenis%20Foundation.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1202-PS_FSorigue_ES.pdf
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publicat la 17 martie 2022 

Caută parteneri, de preferință universități sau centre educaționale, pentru 

un proiect care urmărește crearea unor Laboratoare Creative în diferite 

orașe, cu participarea activă a comunităților studențești. 

 

AFANIAS (Spania) 

publicat la 15 martie 2022 

Organizația asigură servicii dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și familiilor lor. Afanias dorește să se implice ăn proiecte care vizează 

promovează incluziunea socială prin intermediul muzicii, dansului sau 

artei. 

 

Tshock Cultura Emocional (Spania) 

publicat la 15 martie 2022 

Organizația dorește să se implice în proiecte din domeniul artelor 

spectacolului, în special în cele vizând incluziunea socială și dezvoltarea 

publicului. Tshock Cultura Emocional este specializată în producția 

artistică, organizarea de rezidențe și festivaluri și coaching emoțional. 

 

Croatian Association of Theatre Critics and Theatre 

Scholars (Croația) 

publicat la 15 martie 2022 

Caută un al patrulea partener care să se alăture unui proiect legat de 

crearea unei platforme internaționale de experți, axată în primul rând pe 

reflecția critică și teoretică asupra artelor spectacolului. Proiectul vizează 

conectarea experților, găsirea de noi forme de recepție artistică și 

implicarea publicului. 

 

LOTOFAGOI (Grecia) 

publicat la 15 martie 2022 

Compania de teatru experimental și media urmărește inovarea și 

recunoașterea artelor spectacolului ca mijloc de îmbunătățire a tuturor 

tipurilor de relații sociale. Organizația caută parteneri pentru un proiect 

axat pe digitalizarea amintirilor. 

 

NAPALM (Portugalia) 

publicat la 15 martie 2022 

NAPALM este o companie profesionistă de dans și teatru contemporan 

interesată să colaboreze în proiecte din domeniul artelor spectacolului, 

vizând teme precum: creația și circulația transnațională; inovaţia; 

dezvoltarea publicului; educația nonformală în teatru și dans. 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1201-PS_AFANIAS_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1200-PS_TSHOCK_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1199-2022%20Partner%20search%20form-Croatian%20Association%20of%20Theatre%20Critics%20and%20Theatre%20Scholars.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1199-2022%20Partner%20search%20form-Croatian%20Association%20of%20Theatre%20Critics%20and%20Theatre%20Scholars.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1198-Partner2022_lotofagoi.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1197-Partner%20search__PT_NAPALM.pdf
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Librart Performing Arts Ensemble (Grecia) 

publicat la 11 martie 2022 

Organizația este interesată să se implice într-un proiect vizând 

organizarea unui festival interactiv de muzică electronică și arte digitale. 

 

MENTOR (Grecia) 

publicat la 11 martie 2022 

MENTOR este o companie de management și producție culturală. Ei sunt 

interesați să colaboreze în proiecte din sfera organizării de festivaluri, 

culturii contemporane, muzicii electronice, artelor digitale și științelor 

sociale. 

 

Centre Culturel Altrimenti (Luxemburg) 

publicat la 11 martie 2022 

ALTRIMENTI este un spatiu social si cultural interesat să colaboreze cu 

teatre și organizații din sectorul muzical. 

 

Potential Project (Grecia) 

publicat la 09 martie 2022 

Organizația este implicată în proiecte vizând incluziunea socială, artele 

vizuale și programele educaționale și este interesată să coopereze în 

proiecte de mai mică amploare. 

 

Jasa association (Slovenia) 

publicat la 08 martie 2022 

Asociația Jasa este specializată în publicarea de cărți de artă despre 

provocările societății moderne. Organizația intenționează să deschidă 

curând o librărie-cafenea în care să se desfășoare diferite activități 

culturale. Jasa este interesată să coopereze în proiecte care propun 

activități precum: realizarea de producții artistice, desfășurarea de cursuri 

și ateliere, promovare și diseminare. 

 

Arctur (Slovenia) 

publicat la 08 martie 2022 

Arctur este o companie specializată în inovare care își propune să sprijine 

organizațiile din domeniul patrimoniului cultural să se reinventeze și să 

co-creeze produse și servicii inovatoare, contribuind la crearea unui viitor 

durabil și echitabil. Organizația este interesată să se implice în proiecte de 

cooperare din sfera patrimoniului cultural, turismului, cercetării-dezvoltării 

și TIC. 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1196-Creative-Europe-Partner-search-2022%20-Librart%20Performing%20Arts%20Ensemble_Greece.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1195-CE%20partner%20search%20-%20MENTOR-TT8.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1194-Creative_Europe_partner_search_LU_ALTRIMENTI.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1193-Potential%20Project%20partner%20search.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1192-Creative-Europe-Partner-search-2022%20-%20Jasa%20Association_SI.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1191-Arctur-SI-Creative-Europe-Partner-search-2022.pdf
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2023 Eleusis European Capital of Culture (Grecia) 

publicat la 08 martie 2022 

Caută parteneri pentru un proiect care promovează artele spectacolului 

prin intermediul spectacolelor de teatru organizate în siturile arheologice. 

 

Immer Systems (Țările de Jos) 

publicat la 08 martie 2022 

Caută parteneri în rândul asociațiilor de editori, organizațiilor active în 

promovarea literaturii/culturii (biblioteci, festivaluri literare sau centre 

culturale, universități și alte instituții de învățământ, pentru un proiect de 

mai mică amploare privind digitalizarea literaturii.  

 

Iminente (Portugalia) 

publicat la 08 martie 2022 

Iminente este o platformă de anvergură bazată pe un nou concept de a 

oferi experiențe de cultură urbană, promovând colaborarea dintre orașe, 

locuitorii acestora și producția creativă. Prin această idee de proiect 

Iminente își propune să ajungă la un public european mai larg, oferind 

vizibilitate artiștilor din diverse medii artistice. 

 

The Regional Museum in Rzeszów (Polonia) 

publicat la 08 martie 2022 

Muzeul caută parteneri din domeniul patrimoniului cultural și al 

organizațiilor specializate în oferirea unor soluții digitale pentru muzee. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți experiențele de vizitare oferite de 

muzee, folosind realitatea virtuală și augmentată.  

 

Milculturas (Spania) 

publicat la 08 martie 2022 

Milculturas este o companie de consultanță axată pe managementul 

inovator al patrimoniului cultural. Ei sunt interesați să fie parteneri în 

proiecte din sfera patrimoniului, artelor digitale, jocurilor și cetățeniei 

active. 

 

KROMA (Grecia) 

publicat la 08 martie 2022 

Organizație din Atena își propune să familiarizeze publicul larg cu creația 

vizuală modernă grecească și internațională, precum și să dezvolte 

condiții adecvate de modernizare socială și culturală. Este interesată să 

coopereze cu organizații din domeniul artelor spectacolului, patrimoniului, 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1190-CE%20partner%20search%20-%202023%20Eleusis%20ECoC.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1189-partner%20search%20form%20template%20Immer.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1188-Partner%20search%20form%202022_IMNT_.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1187-Partner_search_COOP_Rzesz%C3%B3w%20Museum%20PL.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1186-PS_Milculturas_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1185-KROMA%20partner%20search.pdf
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artelor vizuale, literaturii, arhitecturii și tehnologiei. 

 

Associação Cultural FOME (Portugalia) 

publicat la 07 martie 2022 

Revista FOME promovează artiștii emergenți din diferite domenii precum 

pictură, fotografie, artă urbană, desen sau sculptură. Sunt interesați să se 

implice ca parteneri în proiecte de dezvoltare a publicului axate pe arte 

vizuale, editare reviste și promovarea artiștilor emergenți. 

 

Det Flyvende Teater (Danemarca) 

publicat la 07 martie 2022 

Caută parteneri din domeniul artelor spectacolului, artelor vizuale, 

muzicii, organizării de festivaluri și evenimente. 

 

ZIGZAG – Association Zigônez (Franța) 

publicat la 07 martie 2022 

Având o experiență de 22 de ani în domeniul artelor spectacolului, 

compania caută parteneri din domeniul artelor spectacolului și muzicii, 

specializați în lucrul cu persoanele cu dizabilități. 

 

ARTIVISM (Grecia) 

publicat la 07 martie 2022 

Fondată în acest an, organizația dorește să intre în parteneriat cu 

organizații din domenii precum: arte vizuale, cultură digitală, activism, 

queer arts, comunicare. 

 

Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est (Franța) 

publicat la 07 martie 2022 

Caută parteneri din domeniul cărții pentru a replica experimentul „libraire 

volante”: o librărie comună în beneficiul librarilor independenți. 

 

Wansdronk Architektuur (Țările de Jos) 

publicat la 07 martie 2022 

Wansdronk dezvoltă un concept de clădire alimentată cu energie solară, 

fără pierderi de energie și zero emisii, cu un sistem integrat de stocare 

sezonieră care furnizează încălzire interioară și apă caldă. Sunt în 

căutarea unor parteneri specializați în asigurarea sustenabilității în 

arhitectură.  

 

Teater V (Danemarca) 

publicat la 07 martie 2022 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1184-Partner%20search_PT_RevistaFome.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1183-The%20Flying%20Theatre.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1182-Recherche%20partenaires%2002%20ZIGZAG%20(Association%20Zig%C3%B4nez).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1181-Partner-search-form-ARTIVISM_Athens_GR_2022.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1180-CIL_Recherche%20partenaires.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1179-NLD%20Wansdronk%202022-02-23%20Creative%20Europe%20Partner%20search%20form.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1178-Partner_search_form_Teater_V.pdf
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Caută parteneri pentru un proiect de dezvoltare a „digi dramei” - o formă 

de artă hibridă între teatru și cinema. 

 

Museum of Independence Traditions in Łódź (Polonia) 

publicat la 07 martie 2022 

Muzeul este specializat în cercetare istorică (istoria secolului XX și 

Holocaust), educație istorică și culturală, educație interculturală, 

conservarea patrimoniului, protecția colecțiilor muzeale. Sunt interesați să 

coopereze cu alte organizații specializate în studiul istoriei, patrimoniu 

cultural, educație culturală, gamificare, inovare, dezvoltarea publicului, 

promovarea colecțiilor muzeale, muzeologie, dezvoltare profesională în 

domeniul culturii.  

 

Cultural and Museum Education Hellenic Center (Grecia) 

publicat la 07 martie 2022 

Muzeul mobil dedicat copiilor este primul de acest fel din Grecia și unul 

dintre primele din Europa, oferind vizitatorilor posibilitatea de a explora 

și descoperi diverse culturi prin joc. Organizația dorește să coopereze cu 

organizații din domeniul patrimoniului, artelor și tehnologiei, istoriei și 

științei, educaţiei.  

 

Canto Mediterraneo (Grecia) 

publicat la 07 martie 2022 

Organizația are experiență în promovarea inițiativelor și activităților 

culturale (concerte și piese de teatru), producția de documentare și 

editarea de cărți. Canto Mediterraneo este interesată să dezvolte 

colaborări cu organizații din domeniul muzicii, producători de 

documentare și film artistice, universități, organizații din domeniului 

patrimoniului cultural. 

 

Ascen'Danse (Franța) 

publicat la 02 martie 2022 

Caută parteneri din rândul universităților sau observatoarelor culturale, 

precum și al companiilor, școlilor sau centrelor de dans pentru un proiect 

din domeniul dansului și creației contemporane. 

 

Kulttuuriosuuskunta ILME (Finlanda) 

publicat la 02 martie 2022 

Caută parteneri pentru un proiect de mai mică amploare constând în 

organizarea de festivaluri sau de orice alt tip evenimente de artă în sistem 

One-to-One: un eveniment în Finlanda, unul în Suedia și unul țara celui 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1177-Cooperation%20Projects_Partner_search_form_Muzeum%20Tradycji%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1176-HelCuMEC%20-%20Partner-search-form-2022.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1175-Partner%20search%20Mediterraneo.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1174-parner%20search%202022%20Ascen%20Danse.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1173-Partner%20search%20form%202022%20ILME.pdf
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de-al treilea partener. 

 

Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble (Polonia) 

publicat la 02 martie 2022 

Scopul asociației este de a dezvolta și disemina muzica contemporană. 

Organizația dorește să realizeze un proiect în domeniul muzicii 

contemporane și a artelor conexe. 

 

CRAVE Music Agency (Polonia) 

publicat la 02 martie 2022 

CRAVE Music Agency desfășoară activități în domeniul muzicii, având 

expertiză în domenii precum: organizarea și promovarea de evenimente, 

distribuirea muzicii digitale și managementul artiștilor. Agenția dorește să 

fie parteneră în proiecte vizând industria muzicală și inovația în domeniul 

muzicii. 

 

University of Silesia in Katowice (Polonia) 

publicat la 02 martie 2022 

Universitatea caută parteneri pentru un proiect care are drept obiectiv 

realizarea unei serii de lucrări de artă și științifice, care conțin elemente 

inovatoare. Partenerii vor fi responsabili de selectarea unui grup de artiști 

care vor realiza lucrări în domeniul artei media experimentale. 

 

Laterna Magica (Ungaria) 

publicat la 02 martie 2022 

Caută parteneri pentru proiectul „Re:discover” care urmărește să 

reunească meșteșugurile tradiționale cu designul contemporan și 

abordările inovatoare. Parteneri trenuie să fie activi în domenii precum: 

design, arte aplicate, meșteșuguri artistice și patrimoniu imaterial.  

 

Municipality of Oraiokastro (Grecia) 

publicat la 02 martie 2022 

Municipalitatea Oraiokastro (Prefectura Salonic) dorește să se implice în 

proiecte din domeniul patrimoniului cultural. 

 

MOSAIC (Grecia) 

publicat la 02 martie 2022 

Organizația este interesată să se implice în proiecte vizând managementul 

cultural, antreprenoriat, dezvoltarea publicului, noi modele de business. 

În cadrul proiectelor, MOSAIC poate asigura expertiza în domenii precum: 

formare profesionale, consultanță în domeniul managementului, 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1172-Partner%20search%20cooperation%20projects%20small%20scale_Sp%C3%B3%C5%82dzielniaMuzyczna_music_arts.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1171-COOP_project%20partner_%20Poland_CRAVE%20Music%20Agency.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1170-COOP%2022_leader_University%20of%20Silesia_Poland_experimental%20media%20art.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1169-Partner_search_form_laterna.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1168-Partner%20search_Municiplaity%20of%20Oreokastro.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1167-MOSAIC-Creative-Europe-Profile%202.pdf
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cercetare, programe de dezvoltare organizațională. 

 

Still Pilgrim Paradox (Grecia) 

publicat la 02 martie 2022 

Organizația are expertiză în domeniul dansului contemporan și este 

interesată să intre în parteneriate din sfera dansului, artelor spectacolului 

sau educației. 

 

Amigos de la Alcazaba de Almeria (Spania) 

publicat la 02 martie 2022 

Organizația are o experiență îndelungată în protejarea și promovarea 

celui mai important obierctiv de patrimoniu al orașului Almeria, castelul 

Alcazaba. Caută parteneri cu experiență în gestionarea proiectelor UE, în 

special din domeniul patrimoniului, din domeniul audiovizualului sau IT 

(creatori de aplicații sau cu experiență în social media) pentru un proiect 

din domeniul patrimoniului cultural. 

 

UIA2023CPH (Danemarca) 

publicat la 28 februarie 2022 

Sunt interesați să se implice în proiecte din sfera arhitecturii și 

sustenabilității. 

 

Milia of Folk Tradition and Contemporary Art Nonprofit 

Organization (Grecia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Organizația este interesată să fie parteneră în proiecte din următoarele 

domenii: literatură și storytelling, teatru și teatru de păpuși, muzică, 

patrimoniu Cultural și cinematografie. 

 

Associação Cultural e Artística Via Urbana (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Proiectul promovează incluziunea socială a adolescenților și tinerilor adulți 

folosind dansul și muzica ca modalități de autoafirmare și de conectare la 

comunitate. Ideea se adresează tinerilor defavorizați și artiștilor 

emergenti, oferind tuturor posibilitatea de a-și crea operele artistice și de 

a le putea disemina. 

 

Skoola, Music Academy by Village Underground 

Lisboa (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Caută parteneri cu experiență în domeniul noilor abordări privind educația 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1166-Partner-search-form-still%20pilgrim%20paradox.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1165-PS_Asc%20Alcazaba_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1164-Partner_search_form_2020%20World%20Congress%20of%20Architects.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1163-Partner-search-form-Milia.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1163-Partner-search-form-Milia.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1162-Partner%20search_PT_via%20urbana.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1161-Partner%20search_PT_Skoola.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1161-Partner%20search_PT_Skoola.pdf
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muzicală și a activităților culturale pentru tineri pentru un proiect care 

promovează incluziunea socială și dezvoltarea abilităților tinerilor.  

 

ARCCSL - Carpintarias de São Lázaro (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Carpintarias de São Lázaro este un centru cultural situat în Lisabona, activ 

în zona artelor vizuale, a artelor spectacolului, muzicii, dansului, teatrului, 

gastronomiei și dezbaterilor. Organizația este interesată să colaboreze în 

proiecte din domeniul artelor spectacolului, artelor vizuale, artelor și 

tehnologiei, muzicii. 

 

Associação Cultural Teatromosca (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Caută parteneri în din zona artelor spectacolului, literaturii și tehnologiei 

pentru constituirea unei rețele de organizații din domeniul artelor 

spectacolului. 

 

Theatre studies Department, The University of the 

Peloponnese (Grecia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Departamentul de Studii Teatrale al Universității din Peloponez este 

interesat să fie partener în proiecte în domenii precum: artele 

spectacolului, educație teatrală, dans, muzică, cinema, patrimoniu 

cultural, arte vizuale, literatură, scenografie, tehnologii digitale. 

 

Gato Escaldado Teatro (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Principalul obiectiv al Teatrului constă în crearea unor spectacole 

inovatoare pentru adulți și copii, contribuind la dezvoltarea culturală a 

comunităților locale. Organizația dorește să fie parteneră în proiecte din 

domeniul artelor spectacolului sau interdisciplinare. 

 

Estufa - Plataforma Cultural (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Organizația dorește să dezvolte un proiect care să reunească artele 

spectacolului, patrimoniul cultural și educația artistică. 

 

Gato Escaldado (Portugalia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Având o bogată experiență în industria muzicală, organizația este 

interesată să realizeze un proiect care să reunească sectoarele muzicale și 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1160-Partner%20search_PT_CSLazaro.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1159-Partner%20search%20form_PT_teatromosca.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1158-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A5.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1158-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A5.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1157-Partner%20search_PT_GatoEscaldadoTeatro.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1156-Partner%20Search_PT_ESTUFA%20-%20Plataforma%20Cultural.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1155-Partner%20Searc_PT_GatoEscaldado_ArteSonoro.pdf
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artiștii pentru a-și extinde cunoștințele, a crea sinergii și a dezvolta 

modalități noi și creative de promovare. 

 

ART & HEALTH (Grecia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Organizația este interesată să fie parteneră în proiecte vizând dezvoltarea 

durabilă, patrimoniul cultural, literatura, utilizarea artei în scopuri 

terapeutice, arte vizuale, artele spectacolului. 

 

WindowSight (Spania) 

publicat la 28 februarie 2022 

Organizația are experiență în domeniul îmbinării artelor vizuale și 

tehnologiile digitale. Caută parteneri care sunt interesați să promoveze 

arta și artiștii și să câștige vizibilitate. 

 

Maezenatentum.at (Austria) 

publicat la 28 februarie 2022 

Caută parteneri pentru a crea o rețea internațională de arhive, organizații 

și platforme dedicate muzicii interpretate de femei. 

 

Pouma Academy (Grecia) 

publicat la 28 februarie 2022 

Caută parteneri din diferite domenii culturale pentru proiecte legate de 

educație și industria jocurilor. 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1154-Partner-search-form-2021%20ART%20AND%20HEALTH.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1153-PS_WindowSight_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1152-211013_%C3%96sterreich.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1151-Partner-search-form-2021_Pouma%20Academy.pdf

