ES programą „Kūrybiška Europa“
Lietuvoje koordinuoja Tarptautinių
kultūros programų centras kartu su
Lietuvos kino centru. „Kūrybiškos
Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose
šalyse, narys, o jo veiklą iš dalies
finansuoja Europos Komisija.
„Kūrybiškos Europos“ biuro
KULTŪROS skyrius, įsikūręs
Tarptautinių kultūros programų
centre, yra atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir
nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

Šį leidinį iš dalies remia Europos Komisija.
Leidinys atspindi tik leidėjų požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už
leidinyje pateikiamą informaciją.

Programos vadovė
Eglė Deltuvaitė
egle@kurybiskaeuropa.eu
Tel. +370 5 231 2639
Faks. +370 5 260 9425
„Kūrybiškos Europos“ biuro
Lietuvoje KULTŪROS skyrius
BĮ Tarptautinių kultūros
programų centras
Z. Sierakausko g. 15 (III aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel.: +370 5 261 2921
Faks.: +370 5 260 9425
info@kurybiskaeuropa.eu
www.kurybiskaeuropa.eu/kultura

Bendradarbiavimo
projektai

Paramos bendradarbiavimo
projektams tikslai ir prioritetai
1.1. Stiprinti ir didinti ES kultūros
sektoriaus pajėgumus veikti
Europoje ir tarptautiniu mastu.
Prioritetai:
• stiprinti sektoriaus įgūdžius, kompetencijas ir žinias (įskaitant skaitmeninių technologijų naudojimą,
naujų auditorijos plėtros metodų ir
verslo bei vadybos modelių taikymą);
• remti veiksmus, leidžiančius
kultūros profesionalams veikti ir
bendradarbiauti tarptautiniu mastu,
stiprinti jų veiklą ir karjerą ES ir už
jos ribų;
• stiprinti organizacijas ir tarptautinę tinklaveiką, siekiant didinti galimybių profesinėje srityje prieinamumą.
1.2. Remti tarptautinę kultūros ir
kūrybos sektorių produktų sklaidą
ir kultūros profesionalų, ypač menininkų, mobilumą.
Prioritetai:
• remti tarptautines kultūrines
veiklas, pavyzdžiui, parodas, mainus, festivalius;
• remti Europos literatūros sklaidą;
• remti auditorijų plėtrą kaip priemonę, skatinančią susidomėjimą ir

didinančią prieinamumą prie kultūros ir kūrybos sektorių produktų ir
kilnojamo bei nekilnojamo paveldo.
2. Prisidėti prie auditorijų plėtros,
padedant ES menininkams ir kultūros profesionalams bei jų kūriniams
pasiekti naujas ir didesnes auditorijas. Padidinti kultūros ir kūrybos
sektorių produktų prieinamumą
naudojant naujus ir pažangius metodus. Ypatingą dėmesį skirti vaikams,
jaunimui, žmonėms su negalia ir
neatstovaujamoms grupėms taikant
naujus ir pažangius būdus auditorijai
išlaikyti ir plėsti. Stiprinti ryšius ir
santykį su esama ir būsima auditorija.
3. Skatinti inovacijas ir kūrybiškumą
kultūros sektoriuje: bandyti naujus
veiklos modelius, naudoti skaitmenines technologijas, skatinti menininkų inovatyvumą, įtraukti kitus sektorius (pavyzdžiui, mokslo sektorių).

Projektų kategorijos
1 kategorija. Mažesnio masto
bendradarbiavimo projektai.
Šiai kategorijai priskiriami projektai:
• kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent
trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška
Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
• kuriems įgyvendinti prašoma
suma siekia ar viršija 200 000 eurų
ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų;
• kurių ilgiausia vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.
2 kategorija. Didesnio masto
bendradarbiavimo projektai.
Šiai kategorijai priskiriami projektai:
• kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent
šešiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška
Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
• kuriems įgyvendinti prašoma
suma siekia ar viršija 2 mln. eurų
ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų;
• kurių ilgiausia vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.

Dalyvaujančios šalys: 28 ES valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija,
Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė
Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija,
Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas,
Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija,
Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.
EEE / ELPA šalys: Norvegija ir
Islandija.
Šalys kandidatės, potencialios
šalys kandidatės ir šalys, dalyvaujančios Europos kaimynystės
politikos veiksmuose ir išreiškusios susidomėjimą dalyvauti
paprogramėje „Kultūra“: Albanija,
Makedonija, Juodkalnija, Serbija,
Moldova, Gruzija, Turkija.
* Rekomenduojame pasitikrinti programoje
dalyvaujančių šalių sąrašą, nes yra galimybė,
kad prisijungs daugiau valstybių.
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
documents/eligible-countries.pdf

Į projektą papildomai galima įtraukti
partnerius ir iš kitų šalių (kai minimalus tinkamų partnerių skaičius
jau užtikrintas), tačiau išlaidoms,
susijusioms su trečiosiomis šalimis,
taikomas 30 proc. biudžeto limitas.

Paraiškų teikimo kalendorius
• Oficialiai skelbiamas kvietimas
teikti paraiškas: kiekvienų metų
liepos mėnesį.
• Paraiškų teikimo terminas: pirmasis spalio mėnesio trečiadienis
(2014 m. spalio 1 d., 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 5 d., 2017 m.
spalio 4 d., 2018 m. spalio 3 d.).
• Projektų vertinimo laikas:
6 mėnesiai.
• Finansuojamų projektų sąrašas
skelbiamas kitų metų kovo mėnesį.
Sutartys pasirašomos balandžio
mėnesį. Mažesnės apimties projektai gali prasidėti tarp gegužės ir
gruodžio, didesnės apimties – tarp
birželio ir gruodžio.
Organizacijų tinkamumo kriterijai
• Juridiniai asmenys iš programoje
dalyvaujančios šalies, aktyviai
veikiantys kultūros ir kūrybos sektoriuose.
• Turintys bent 2 metų juridinį statusą paraiškos teikimo metu.
• Pasirašę bendradarbiavimo sutartis su projekto partneriais (nauja!).
• Įsiregistravę ES dalyvių sistemoje
(Participant Portal) (nauja!):
http://ec.europa.eu.
• Pasirašę garbės deklaraciją, jei

prašomas finansavimas didesnis
nei 60 000 eurų.
• Užpildę e. formą ir atsiuntę dokumentų paketą paštu.
Projekto atrankos kriterijai (jei prašomas didesnis, nei 60 000 eurų
finansavimas)
• Administracinis pajėgumas: profesinės kompetencijos ir kvalifikacija, reikalinga vykdyti veiklai. Pateikiama 2 metų veiklos ataskaita.
• Finansinis pajėgumas: stabilūs ir
pakankami finansiniai resursai vykdyti veiklą projekto metu ir laikytis
įsipareigojimų.
Pateikiamos finansinių duomenų ir
pajėgumo anketos ir 2 metų balansas.
Išorės audito ataskaita, tik jei prašoma suma didesnė nei 750 000 eurų.

Kokybiniai projektų atrankos
kriterijai
• Projekto atitikimas programos
keliamiems tikslams, prioritetams
bei reikalavimams – 35 balai.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip
projektas prisidės didinant sektoriaus profesionalumą ir pajėgumą
vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu, skatinti kultūros kūrinių ir kūrybos darbų tarpvalstybinę sklaidą ir
menininkų judumą, gerinti galimybę
susipažinti su kultūros kūriniais ir
kūrybos darbais.
• Projekto turinio ir veiklos kokybė –
25 balai.
Pagal šį kriterijų vertinami praktiniai
projekto įgyvendinimo aspektai
(veiklos ir rezultatų kokybė, už projektą atsakingi darbuotojai, darbo
tvarka), ypatingą dėmesį skiriant
tam, kaip tokia veikla gali padėti
veiksmingai įgyvendinti auditorijos
formavimo strategiją.
• Projekto komunikacija ir sklaida –
20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama tai, kaip
bus informuojama apie projekto
veiklas ir rezultatus, ir kaip bus dalijamasi žiniomis bei patirtimi sektoriaus viduje ir už šalies ribų. Su

rezultatais turėtų būti galima kuo
plačiau susipažinti vietos, regiono,
nacionaliniu ir Europos lygmenimis.
Jie turėtų pasiekti asmenis, tiesiogiai nedalyvaujančius projekte. Projekto poveikis turėtų būti ilgesnis
nei projekto trukmė.
• Partnerystės kokybė – 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip
bendras projekto organizavimas ir
koordinavimas užtikrins veiksmingą
veiklos įgyvendinimą ir prisidės prie
jos tvarumo.

Oficialus bendradarbiavimo
projektų krypties puslapis:
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/actions/culture/cooperationprojects_en
Naudingos nuorodos
Finansuotų projektų duomenų bazė:
http://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/projects/
Lietuvos organizacijų patirtis:
www.kurybiskaeuropa.eu/kultura/
finansuoti-lt-projektai
Šio lankstinuko informacija nepakeičia oficialių programos dokumentų.

