
 
 

  

 

 
                                                                                                   Nr. 2733/15.07.2021 

Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 

Agenţia executivă pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles, entitate mandatată 
de Comisia europeană să gestioneze programul european “Europa Creativă”, a deschis 
cererea de propuneri de proiecte “Platforme europene pentru promovarea artiștilor 
emergenți”. 
  
Cadrul de reglementare pentru programul de finanțare al UE „Europa Creativă” este stabilit 
prin: 
- Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE-link ataşat pentru versiunea în 
limba română)  şi 
- actul de bază (Regulamentul pentru Europa Creativă 2021/818, link ataşat pentru 
versiunea în limba română) 
  
Această cerere va sprijini proiectele care vizează creșterea vizibilității și circulației artiștilor 
și lucrărilor emergente europene în afara propriilor frontiere, în Europa și nu numai. De 
asemenea, finanţarea urmărește să crească accesul și participarea la evenimente și 
activități culturale, precum și implicarea și creşterea publicului. Astfel de proiecte sunt, de 
asemenea, prevăzute a fi concepute pentru a contribui la implementarea priorităților politicii 
UE în domeniul culturii. În acest sens, circulația artiștilor și a operelor poate contribui la 
activarea unor spații publice culturale noi și/sau mai sustenabile. 
Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 29 septembrie 2021 
  
Bugetul disponibil: 33.000.000 EUR; EACEA a prevăzut să finanţeze 15 proiecte. 
Sunt eligibile entităţi publice şi private din statele participante la program; detalii în 
fişa de prezentare din anexă. 
Pe platforma de căutare de parteneri ai Comisiei Europene, destinată acestei cereri, sunt 
înregistrate la momentul prezentei note de informare, 10 entităţi din Albania, Austria, Cipru, 
Italia, Portugalia, Spania. 
  

 

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 

 

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 
Strada Polona nr. 2, Bucuresti, tel. 031.4254520, fax 031.4254521 

www.uncjr.ro 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=EN
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TITLUL CERERII: “PLATFORME EUROPENE PENTRU PROMOVAREA ARTIȘTILOR EMERGENȚI”  
PROGRAM: “EUROPA CREATIVĂ” 2021-2027 

Referință: CREA-CULT-2021-PLAT 

Domenii: promovarea artiştilor, cooperare culturală, creşterea audienţei pentru cultură, mobilitate culturală, etc. 

 

BUGET/SUMĂ 

ACORDATĂ PE 

PROIECT 

DATA DE 

DEPUNERE 
A APLICAȚIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI 

 

33.000.000€ 
Se acordă un 
maximum de 

2.100.000 

euro/proiect 

 

29 septembrie 
2021 

(ora 17:00 la 
Bruxelles) 

 

 

- orice entitate publica şi privată 
înregistrată legal într-o ţară 
participantă la program, 
organizaţii internaţionale 

 - statele membre ale UE; 

- membri ai Spațiului Economic European (SEE): 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein; 
- țări aderente, țări candidate și potențiali candidați, 
detalii, în lista oficială a Comisiei 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin: 

−Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE)  şi  
- actul de bază (Regulamentul pentru Europa Creativă 2021/818) 
 
Această acțiune va sprijini proiectele care vizează creșterea vizibilității și circulației 

artiștilor și lucrărilor emergente europene în afara propriilor frontiere, în Europa și nu 
numai. De asemenea, finanţarea urmărește să crească accesul și participarea la 
evenimente și activități culturale, precum și implicarea și dezvoltarea publicului. Astfel 
de proiecte sunt, de asemenea, concepute pentru a contribui la implementarea 

priorităților politicii UE în domeniul culturii. În acest sens, circulația artiștilor și a 
operelor poate contribui la activarea unor spații publice culturale noi și/sau mai 
sustenabile. 
 

Pe lângă obiectivul menționat mai sus, propunerile ar trebui să integreze următoarele 
teme și priorități:  
- sprijinirea artiștilor emergenți și a profesioniștilor culturali și crearea de răspunsuri 
adecvate la nevoi și provocări pentru a sprijini internaționalizarea carierei lor, care ar 

putea include noi modele de creație, prezentare și expoziție, strategie și distribuție de 
export, mobilitate și schimb, 
- promovarea unui mediu echitabil, incluziv și divers pentru artiștii emergenți, 
analizând în special modalități eficiente de a combate diferența de gen discriminarea. 

Din această perspectivă, promovarea egalității de șanse, a condițiilor mai bune de 
muncă și a remunerării corecte va fi o caracteristică strategică a proiectelor propuse, 
- contribuţie la creșterea sustenabilităţii mediului și a gradului de conștientizare în 
diferite sectoare culturale, demonstrând capacitatea de a propune și dezvolta practici 

care contribuie la Pactul verde european. 
 
 
 

 
 
Informații suplimentare: 

 
✓ Durata de implementare a 
acţiunilor proiectului trebuie să fie 
de maximum 36 de luni. 

 
✓  Acest buget ar putea fi mărit cu 
maximum 20%. 

 
✓ Cererile de grant trebuie să fie 
redactate într-una din limbile 
oficiale ale UE, utilizându-se 

formularul electronic disponibil pe 
pagina de internet a cererii de 
propuneri. Utilizarea limbii 
engleze este puternic 

recomandată, pentru facilitarea 
evaluării. 
 
✓ Aplicațiile se depun doar 

online. Detalii pe pagina web 
menționată la sursa de informare.  

 
✓ Comisia a prevăzut să 
finanţeze 15 proiecte. 

 
✓ Comisia încurajează 
potenţialii beneficiari să viziteze 
rezultatele proiectelor deja 

implementate şi finanţate prin 
Europa Creativă, pe pagina 

Obiective, tematici şi priorităţi: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=EN
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În plus, ca priorităţi transversale, programul va sprijini mecanisme eficiente pentru a se 
asigura că sectoarele culturale oferă diversitate, incluziune și egalitate pentru toți și 

contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. 
 
 
 

 
Activități care pot fi finanțate (domeniu):  
- Dezvoltarea unor acțiuni comune pentru ca:  

• să promoveze, sărbătorească și să stimuleze diversitatea repertoriului european prin 
dezvoltarea unei programe europene comune de artiști non-naționali și asigurarea 

prezenței acestor artiști la evenimente majore, festivaluri, târguri și piețe;  

• să dezvolte o strategie comună puternică de comunicare și branding și să 
stabilească o etichetă europeană de calitate;  

• să promoveze și să încurajeze schimbarea digitală pentru a se adapta schimbărilor 
substanțiale în modul în care bunurile culturale sunt create, gestionate, diseminate, 
accesate, consumate și monetizate, schimbând propunerile de valoare care au 
predominat în era analogică;  

• să pună în aplicare învățarea interpares și crearea de rețele, în special cu alte 
platforme, alte proiecte, acțiuni și inițiative susținute de Europa Creativă;  

• să dezvolte și să consolideze capacitățile de management cu activități precum 
activități de coordonare, întâlniri, evaluare, control al calității, raportare etc. 
- Sprijin pentru membrii platformei pentru: 

• creșterea dimensiunii europene și a diversității geografice a programării artistice a 
membrilor, oferind artiștilor emergenți oportunități concrete și profesionale de a ajunge 
la un public nou și divers și de a-și dezvolta cariera pentru o mai mare vizibilitate a 

talentului și a muncii lor în afara granițelor lor; instruirea și cultivarea talentelor 
emergente, aplicarea măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de lucru pentru talentele 
emergente și profesioniștii culturali. 
 

 
  
 
Pagina oficialā a cererii: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-
plat;callCode=CREA-CULT-2021-
PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes
=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progra

mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZ
onesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;
crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=s
ortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

 
 
 
 

Comisia Europeană  
Agenția executivā pentru educație şi culturā (EACEA)  
Bruxelles 

oficială dedicată acestei baze de 
date. 

 
✓ Coordonatorul trebuie să fi 
avut o existență legală de cel 
puțin 2 ani  la data limită de 

depunere a propunerii de proiect. 
 

✓ Fiecare platformă trebuie să 
fie compusă dintr-o organizație 

coordonatoare și cel puțin 11 
organizații membre care vor avea 
statutul de membri „terți”. 
Organizația coordonatoare și 

organizațiile membre trebuie să 
fie persoane juridice, stabilite și 
înregistrate oficial în cel puțin 12 
țări participante diferite.  

Acțiuni finanțate: 

Surse de informare şi documentație conexă: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=CREA-CULT-2021-PLAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
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Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a aplicaţiilor al portalului 
Comisiei, vă rugăm să contactați biroul de asistență IT.  

Întrebările care nu sunt legate de IT, ar trebui trimise la următoarea adresă de e-mail: 
EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu   
Este necesar să fie indicate clar referința apelului și subiectul la care se referă 
întrebarea (a se vedea pagina de titlu a textului oficial al cererii, disponibil pe platforma 

„Funding and Tenders Opportunities” menţionată la sursa de informare). 
 

 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu
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