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ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014 - 2020
- Eiropas Komisija un EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūra
-ES programmu “Kultūra” un “MEDIA” (2007-2013) pēctece
- Izveidota, lai atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību
- Budžets 1,46 miljardi EUR 7 gadiem
- 2 apakšprogrammas: KULTŪRA un MEDIA
Mērķi
 aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu
daudzveidību
 veicināt Eiropas kultūras mantojumu
 nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju
 atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties
starptautiski
Atslēgvārdi: starptautiska aprite, jaunas auditorijas, organizāciju un
radošo MVU stiprināšana, radošums, inovācijas

Projektu iesniedzēji
Kultūras organizācijas, institūcijas, komercsabiedrības, kas reģistrētas kādā no
šīm valstīm:

• ES dalībvalstis
• Norvēģija, Islande, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika, Serbija, BosnijaHercegovina, Melnkalne, Albānija, Gruzija, Moldova, Ukraina, Armēnija, Tunisija.

Attiecināmo valstu saraksts: http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

KULTŪRAS
APAKŠPROGRAMMA

• Eiropas sadarbības projekti 2018. gada 3. oktobris

Eiropas sadarbības projekti
• Tuvākais pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3. oktobris
(pieteikumu iesniegšana ikgadēji rudenī līdz pat 2020. gadam)
Projekti (kādi):
• jebkuras kultūras, radošās nozares (tostarp radošās industrijas)
• starptautiska partnerība – kopīgas un atsevišķas aktivitātes
• daudzveidīgas aktivitātes (semināri/konferences/izstādes/partneru tikšanās/dizaina izstrāde
utt.)
• netiek atbalstīti infrastruktūras projekti
• bezpeļņas projekti (izdevumi = ieņēmumi) -> projekta laikā gūtos ieņēmumus jānovirza savā
līdzfinansējuma daļā
Projekti (kas):
• stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku prasmes un kompetences
• dod iespēju sadarboties starptautiskā līmenī un veidot starptautisku karjeru, un darbības ES
un ārpus tās
• stiprina Eiropas kultūras un radošās organizācijas un starptautisko sadarbības tīklu
veidošanu
• īsteno starptautiskas viesizrādes, pasākumus, izstādes un festivālus
• attīsta auditoriju, veicina interesi par Eiropas kultūras un radošo darbu, kā arī materiālo un
nemateriālo kultūras mantojumu un uzlabo pieeju tam

Prioritātes:
 Starptautiskā mobilitāte
 Auditorijas attīstīšana
 Kapacitātes stiprināšana (apmācības un izglītība, digitalizācija, jauni biznesa modeļi)

Eiropas sadarbības projekti - VEIDI

Mazie projekti
Iesniedzējs + 2 partneri
(kopā – 3 dažādu valstu kultūras
organizācijas)
Maksimālais EK grants –
200 000 EUR
(60% no kopējā budžeta)
2 gadu pieredze (iesniedzējam)
Projekta ilgums: līdz 4 gadiem

Lielie projekti
Iesniedzējs + 5 partneri
(kopā – 6 dažādu valstu kultūras
organizācijas)
Maksimālais EK grants –
2 000 000 EUR
(50% no kopējā budžeta)

MEDIA
APAKŠPROGRAMMA
Eiropas atbalsta programma
audiovizuālajai nozarei ar mērķi stiprināt tās
konkurētspēju
• Attiecināmie projektu iesniedzēji: organizācijas, kuru
galvenā nodarbošanās ir starptautisku filmu un
videospēļu ražošana vai izplatīšana, starptautisku a/v
pasākumu organizēšana un kuras pastāv un darbojas
vismaz 12 mēnešus
• Atbalsts profesionāļiem – jābūt iepriekšējai pieredzei
konkrētajā jomā!

MEDIA
APAKŠPROGRAMMA
Filmu/videospēļu projektu izstrādes konkursi:
-> Filmu/spēļu projektu izstrādei kam piemīt
izrādīšanas potenciāls citās Eiropas valstīs
-> 50% EK līdzfinansējuma intensitāte
-> Spēlfilmas, animācijas filmas un dokumentālās
filmas visām izrādīšanas platformām
-> Iesniegšanas termiņi: 08/03/2018, 19/04/2018

MEDIA
APAKŠPROGRAMMA
Kontaktpersona Latvijā: Lelda Ozola, Nacionālais Kino
centrs, www.mediadesk.lv , mediadesk@nkc.gov.lv

Projektu iesniegšana un vērtēšana

• Iesniegšana elektroniski - ECAS un PIC
portāls
• Pieteikumu iesniedz Eiropas Komisijas
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūrai (Brisele)
• Vērtēšana notiek Briselē
• Projektu vērtētāji – Programmas dalībvalstu
kultūras, radošo nozaru profesionāļi

KULTŪRAS APAKŠPROGRAMMA –
rezultāti (2014-2017)
Eiropas sadarbības projekti:
vadītājs: 2 projektos
/Nodibinājums Rīga2014, Jauno mediju kultūras centrs RIXC/

partneris: 23 projektos
/Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (2projekti), Jauno mediju
kultūras centrs RIXC (2projekti), Liepājas Universitāte, Latvijas
Jaunā teātra institūts (3projekti), Rīgas Senās mūzikas centrs,
Latvijas Nacionālā opera un balets (2projekti), Rīgas Tehniskā
Universitāte, ISSP, Latvijas Mākslas akadēmija, biedrība
“Savienojums”, Rēzeknes novada pašvaldība, Liepājas pilsētas
pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde“ (2 projekti), Latvijas
Kultūras akadēmija, Laikmetīgās mākslas centrs kim?, Latvijas
Grāmatizdevēju asociācija, Liels un mazs, Baltijas Modes
federācija/

MEDIA APAKŠPROGRAMMA –
rezultāti visā programmas darbības
laikā

Filmu projektu izstrāde:
40 filmu studijās attīstīti 87 filmu projekti:
• 9 animācijas filmas (6 šobrīd pabeigtas, 2 ražošanā)
• 1 multi mediju projekts
• 38 spēlfilmas (13 pabeigtas)
• 39 dokumentālās filmas (26 pabeigtas, 6 ražošanā)
Starptautisku TV filmu ražošana:
• 6 filmu studijas piesaistījušas ražosanas atbalstu 10 filmu
projektiem:
• 9 dokumentālās filmas
• 1 spēlfilma – Rīgas sargi

Paldies par uzmanību!

ES programma “Radošā Eiropa”, apakšprogramma “Kultūra”:
Andrejs Lukins, Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
radosaeiropa@km.gov.lv , 67 330 289, www.km.gov.lv/radosaeiropa

Detalizēta informācija par konkursiem:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

