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

Nr. 2521/02.06.2021
Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Comisia europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație şi Cultură (EACEA) de la
Bruxelles (gestiune directă), a deschis cererea de propuneri de proiecte 2021 „Entități
culturale pan-europene”. Această cerere va sprijini proiecte propuse de entități culturale în cazul de față, pentru orchestre cu artiști din cel puțin 20 de țări - al căror scop este să
ofere oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști cu
potențial ridicat.
Program: EUROPA CREATIVĂ 2021-2027
Baza juridică:
Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin:
- Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE, link ataşat versiunii în limba
română)
- Actul de bază (Regulamentul Europa Creativă 2021/818, link ataşat versiunii în limba
română).
Cererea actualā este în acord şi cu Programul anual de lucru pentru 2021 (link ataşat) al
Comisiei pentru implementarea programului Europa Creativā.
Programul este pe deplin aliniat la prioritățile politice ale Comisiei europene și la
Comunicarea Comisiei din 2018 privind o Nouă agendă pentru cultură (link ataşat pentru
versiunea în limba română).
Sprijinirea Strategiei pentru egalitatea de gen 2020-2025 și a Pactului verde european sunt
considerate aspecte transversale. Programul se va concentra, de asemenea, pe sprijinirea
obiectivelor politicii Pieței unice digitale (link ataşat) și a Strategiei #Digital4Culture (link
ataşat).
Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 26 august 2021
Eligibilitate: entități private şi publice, organizații internaționale, oficii/birouri ale programului
« Europa Creativă » ; sunt acceptate doar cereri depuse de solicitanți unici.
Bugetul total al cererii: 5.400.000 €
Detalii despre această cerere se regăsesc în fişa de prezentare din anexă.
La data transmiterii acestei note de informare, pe platforma oficială a CE de căutare de
parteneri de pe portalul “Funding and Tender Opportunities”, sunt deja disponibile 14
propuneri de colaborare din Austria, Croația, Franța, Grecia, Italia, Muntenegru, Republica
Cehă, Spania, Turcia.

Orice instituție/organizație din țările participante la program care indeplineşte criteriile de
eligibilitate se poate înscrie pe această platformă pentru a-şi manifesta interesul pentru
participare la actuala cerere deschisă sau a-şi prezenta o idee de colaboare care se înscrie
în tematica cererii.
Vă multumim pentru colaborare!

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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TITLUL CERERII: “ENTITĂȚI CULTURALE PAN-EUROPENE” – CERERE 2021
PROGRAM: EUROPA CREATIVĂ (CREA) 2021-2027
REFERINTĂ: CREA-CULT-2021-PECE
DOMENII: cooperare culturală pan-europeană, formare şi perfecționare pentru tinere talente, digitalizare, acces la creații culturale,
vizibilitatea patrimoniului cultural, etc.
BUGET/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENLIMITĂ
PENTRU
APLICARE

5.400.000 € ;
cofinanțare de
maximum 40% şi nu
mai mult de
1.800.000€/proiect

26 august
2021
(ora 17:00 la
Bruxelles)

Obiective, teme și priorități:

BENEFICIARI

orice entitate publică sau privată din statele participante
la program; organizații internaționale; birouri ale
programului “Europa Creativă.
Coordonatorul trebuie să fi avut personalitate juridică de
cel puțin 2 ani la data limită de depunere a aplicației.

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE, țările din
Asociația Europeană a Liberului
Schimb (AELS), țările care fac
parte din Politica de Vecinățate,
țările candidate şi potențial
candidate, țări terțe (detalii în lista
oficială (link ataşat către lista
oficială a CE)
Informații suplimentare:

Obiective:
✓ Acest buget ar putea fi mărit
Această cerere va sprijini proiecte propuse de entități culturale - în cazul de față, pentru cu maximum 20%.
orchestre cu artiști din cel puțin 20 de țări - al căror scop este să ofere oportunități de formare,
profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști cu potențial ridicat.
✓ EACEA are în vedere să
sprijine 3-5 proiecte.
Scopul este de a:
- îmbunătăți vizibilitatea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural;
✓Durata de implementare este
- încuraja apariția excelenței artistice și realizarea celui mai înalt standard posibil de de 36 de luni.
performanță orchestrală, prin sprijinirea activităților organizațiilor și artiștilor care acționează
ca promotori și ambasadori ai valorilor culturale ale UE;
✓Candidaturile/aplicațiile se
- încuraja participarea și accesul la creații artistice la nivel înalt pentru publicul tânăr și depun doar online, detaliile la
nou,
pagina web menţionată la sursa
- încuraja capacitatea sectorului de a fi rezistent și pregătit pentru a profita de oportunitățile de informare.
oferite de tehnologiile digitale atât pentru dezvoltarea profesională a artiștilor, cât și pentru
accesibilitatea spectacolelor.
✓ Activitățile proiectului ar
putea să înceapă după
Teme și priorități (domeniul de aplicare):
semnarea granturilor în
În conformitate cu obiectivele menționate mai sus, solicitanții ar trebui să demonstreze noiembrie-decembrie 2021.
capacitatea de a lua în considerare și de a integra următoarea prioritate:
Solicitarea finanțării unor
activități retroactive poate fi
-sprijinirea dezvoltării capacităților și a profesionalizării tinerilor muzicieni foarte talentați, acordată în mod excepțional,
oferindu-le căi de dezvoltare a carierei la standarde înalte prin recrutare, formare și dacă sunt motive justificate în
oportunități de performanță.
mod corespunzător (nu înainte
de 01/01/2021).
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Tipuri de acțiuni finanțate:
Pe parcursul duratei de viață a unui proiect, solicitanții pot prevedea, ca de obicei, o gamă
largă de activități/rezultate. Ca fir comun de acțiune, aceste activități ar trebui să implice
muzicieni europeni tineri și foarte talentați în domeniul orchestrelor.
În acest sens, proiectele vizate ar trebui să adopte o abordare riguroasă, transparentă și
favorabilă incluziunii în recrutarea și formarea tinerilor artiști foarte talentați, care ar trebui să
fie cetățeni/rezidenți în cel puțin 20 de țări care participă la programul Europa Creativă.
Acoperirea geografică largă permisă de activitățile de recrutare ar trebui să reflecte
diversitatea muzicală și culturală a Europei.
Sursă de informare şi documentație:
Portalul european “Funding and Tender Opportunities”
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA)
Avenue du Bourget 1
Bruxelles, B-1049
Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a aplicațiilor de pe portalul menționat
la sursa de informare, vă rugăm să contactați biroul de asistență IT al Comisiei europene.
Întrebările care nu sunt legate de IT ar trebui trimise la următoarea adresă de e-mail:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-PECE@ec.europa.eu . Referința cererii și subiectul la care se
referă întrebarea trebuie specificate clar.

✓ Aplicaţiile se pot depune în
oricare limbă oficială a UE, cu
recomandarea utilizării limbii
engleze, pentru facilitatea
evaluării.
✓ Sunt permise numai cererile
depuse de solicitanții unici
(beneficiari unici).

