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Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 
 
  Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate și funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei 
aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; Susţinerea producătorilor de film, în 
vederea creşterii producţiei autohtone de film; Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe; Promovarea 
identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în 
circuitul mondial de valori; Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 

 Activități eligibile: Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor 
de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării 
proiectului. 

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului: 55% 

 Termen limită: 31 decembrie 2023 

 Informații suplimentare:  http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-
cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023 
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Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 Finanțator: Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

 Solicitanți eligibili: Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile 
internaţionale; Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează 
finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni 

 Obiectivul programului: Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni; 
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității 
românești specifice a acestora; Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient 
care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință 

 Activități eligibile: Reintegrare, educaţie,  cultură, mass-media, societatea civilă, spiritualitate şi tradiţie -păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni; Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanțate sunt cuprinse în 
Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 Valoarea grantului: maxim 100.000 lei 

  Contribuția beneficiarului: maxim 5% 

 Termen limită: depunere continuă 

 Informații suplimentare:  http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
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Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 
 
 Finanțator:  Granturile Spațiului Economic European  și Norvegiene și Fondul Pentru Relații Bilaterale 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este 
considerată promotor sau partener eligibil. Alţi parteneri eligibili: Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană 
juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce între România, Norvegia, Islanda și/sau 
Liechtenstein 

 Activități eligibile: Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. 
care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii 
relevante, precum: • sectoarele culturale și creative, • conservarea și utilizarea patrimoniului cultural, • promovarea diversității culturale și 
etnice și a dialogului intercultural; • dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future; • conexiuni/lecții 
învățate/cooperare/ transferul de bune practici cu Capitale Europene ale Culturii din Statele Donatoare. Inițiativele trebuie să includă 
cooperarea între una sau mai multe persoane juridice dintr-un stat donator și una sau mai multe persoane juridice din România. 

 Valoarea grantului: Minimum 50.000 euro și Maximum 100.000 euro 

  Contribuția beneficiarului: 0 % 

 Termen limită: 20 decembrie 2021, ora 16:00 

 Informații suplimentare: https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-9RFfj1NNavj9d6--Vci4-
nOwj6ih-kOM 
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Cerere de propuneri de proiecte: Înfrățirea orașelor/Rețele de orașe 
 
 Finanțator: EACEA – Agenția Europeanā pentru Educație şi Culturā de la Bruxelles  

 Solicitanți eligibili: Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie: - sā fie entitāți publice sau private, - să fie un organism public sau o 
organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de autorități locale sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-
profit care reprezintă autoritățile locale. Proiectele de înfrățire a orașelor trebuie să implice municipalități din cel puțin două țări eligibile. 

Propunerile privind rețele de oraşe trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin cinci solicitanți  din cel puțin cinci țări eligibile.   

 Obiectivul programului: Programul promovează schimburile între oameni din diferite țări, consolidează înțelegerea reciprocă și toleranța lor 
și le oferă posibilitatea de a-și lărgi perspectiva și de a dezvolta un sentiment de apartenență și identitate europeană prin înfrățirea orașelor 
și rețele de orașe. 

 Activități eligibile: Subiectul 1 - Înfrățirea orașelor. Subiectul 2 - Rețele de orașe. Activitățile pot include, printre altele:   ateliere, 
seminarii, conferințe, activități de instruire, întâlniri ale experților, seminarii web, activități de sensibilizare, colectare și consultare de date, 
dezvoltare, schimburi și diseminare de bune practici între autoritățile publice și organizațiile societății civile, dezvoltarea instrumentelor de 
comunicare și utilizarea instrumentelor mediei sociale. 

 Valoarea grantului: maximum 30.000 € pentru înfrāțiri; pentru componenta rețele de oraşe, nu existā limitā bugetarā 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 26 august 2021, ora 17:00 la Bruxelles 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-
2021-citizens-town_en.pdf  
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Apelul pentru proiecte de cooperare europeană 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul Europa Creativă 2021-2027 

 Solicitanți eligibili: organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii, institute și 

centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice active în sectoarele culturale și creative  

 Obiectivul programului: Apelul va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre 
de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice active în 
sectoarele culturale și creative. Accentul este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe teme precum implicarea publicului, coeziune 
socială, digitalizare, contribuție la Pactului verde european și provocări specifice anumitor sectoare culturale si creative (carte, muzică, arhitectură 
și patrimoniu cultural). 

 Activități eligibile: Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte: 1. proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, 
au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 euro (80% din bugetul eligibil); 2. proiecte de amploare medie: implică 
operatori din min. 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 1 milion euro (70% din bugetul eligibil); 3. proiecte 
de mai mare amploare: implică operatori din min. 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane euro 
(60% din bugetul eligibil); 

 Valoarea grantului: 200.000-2.000.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 20-40% 

 Termen limită: 7 septembrie 2021 

 Informații suplimentare: http://www.adrcentru.ro/comunicare/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-
2027/ 
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Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul Europa Creativă 2021-2027 

 Solicitanți eligibili: organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii, institute și 

centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice active în sectoarele culturale și creative  

 Obiectivul programului: apelul finanțează proiecte de consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de 
organizații culturale europene 

 Activități eligibile: Componenta vizează profesionalizarea și întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale și creative de a lucra la nivel 
transnațional. Organizațiile sunt sprijinite pentru a se adapta mai bine și mai rapid la schimbările de pe piețe (de exemplu prin folosirea noilor 
tehnologii digitale) și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale Europei.  

 Valoarea grantului: :  maxim 875 000 EUR  /proiect 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 26 august 2021 

 Informații suplimentare: http://www.adrcentru.ro/comunicare/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-
2027/ 
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Apelul destinat entităților culturale paneuropene 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul Europa Creativă 2021-2027 

 Solicitanți eligibili: organizații culturale – orchestre – al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru 
tinerii artiști talentați.  

 Obiectivul programului: - îmbunătățirea vizibilității diversității culturale europene și a patrimoniului cultural; - încurajarea apariției excelenței 
artistice și realizarea celui mai înalt standard posibil de interpretare orchestrală; - sprijin pentru activitățile organizațiilor și artiștilor care acționează 
ca promotori și ambasadori ai valorilor culturale ale UE, - încurajarea participării și accesului la creații artistice la nivel înalt pentru publicul tânăr / 
nou, - încurajarea capacității sectorului de a fi rezistent și pregătit pentru a profita de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale atât pentru 
dezvoltarea profesională a artiștilor, cât și pentru accesibilitatea spectacolelor . 

 Activități eligibile: Pe lângă realizarea obiectivelor menționate mai sus, solicitanții ar trebui să demonstreze capacitatea să ia în considerare și să 
integreze următoarea prioritate: - sprijinirea dezvoltării capacităților și a profesionalizării tinerilor muzicieni foarte talentați, oferindu-le standarde 
înalte căile de dezvoltare a carierei prin recrutare, instruire și oportunități de performanță. 

 Valoarea grantului:   maxim 1 800 000 eur 

 Contribuția beneficiarului: 60% 

 Termen limită: 26 august 2021 

 Informații suplimentare: http://www.adrcentru.ro/comunicare/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-
2027/ 
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Programul Europa Creativă: Parteneriate în jurnalism 
 
 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private) 
stabilite în una dintre țările eligibile. Proiectele trebuie depuse de minim 3 entități din 3 țări eligibile diferite. Consorțiile pot include organizații 
mass-media publice, private și non-profit (inclusiv presa scrisă / online, radio / podcast-uri, TV etc.), precum și alte organizații care se concentrează 
pe mass-media (inclusiv asociații media, ONG-uri, fonduri jurnalistice, formare) organizații axate pe profesioniștii din mass-media.  

 Obiectivul programului: Apelul va încuraja cooperarea sistemică între organizațiile de știri profesionale pentru a îmbunătăți viabilitatea și 
competitivitatea jurnalismului produs profesional, sprijinind testarea modelelor de afaceri inovatoare și schimbul de bune practici între colegi, 
precum și sprijinind colaborări, standarde și formate jurnalistice inovatoare. 

 Activități eligibile: Sprijinul este prevăzut pentru proiecte de colaborare în și între orice (sub) sector de presă și / sau gen de media care au ca scop 
îmbunătățirea cooperării și instilarea schimbării sistemice în întregul ecosistem al mass-media de știri. Parteneriatele propuse sunt încurajate să 
implice organizații din țări / regiuni cu capacități media diferite și diverse. Activitățile ar trebui să aibă ca scop deservirea ecosistemului mai larg din 
Europa, inclusiv a mijloacelor de informare în masă mici. Împărtășirea celor mai bune practici între operatorii de pe piețele media cu caracteristici 
diferite și diverse (în termeni de limbi, volume de producție, dimensiuni, niveluri de digitalizare etc.) este încurajată, pentru a promova învățarea 
reciprocă. Propunerile ar trebui să acopere una sau mai multe dintre următoarele priorități: Transformarea afacerii în colaborare și / sau Proiectele 
jurnalistice în colaborare. Pot fi incluse activități suprapuse care combină ambele priorități.  

 Valoarea grantului:   nu este  stabilită o  valoare  maximă  

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 26 august 2021 

 Informații suplimentare:  click pe link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
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Noi modalități de gestionare participativă și finanțare durabilă a muzeelor și a altor instituții 
culturale 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul Horizon Europe, ref. apel HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02 

 Solicitanți eligibili: muzee și  alte  instituții culturale  

 Obiectivul programului: Propunerile de cercetare și dezvoltare în cadrul acestui apel ar trebui să exploreze modalități de atenuare a provocărilor cu 
care se confruntă în prezent muzeele și alte instituții culturale și întregul ecosistem din jurul lor, inclusiv impactul social și economic al pandemiei 
de coronavirus.  

 Activități eligibile: Proiectele ar trebui să ofere metode și modele pentru finanțarea durabilă a instituțiilor culturale, asigurând în același timp acces 
egal și larg la cultură, patrimoniu și bunuri culturale. Trebuie pus accentul pe rolul muzeelor locale și pe noile modalități de gestionare culturală 
participativă pentru a ajuta muzeele și alte instituții culturale să se integreze pe deplin în viața orașelor, ținând seama și de diferențele dintre 
metropole și orașele mici. Propunerile sunt încurajate să includă o interacțiune strânsă cu comunitățile și autoritățile locale, regionale și naționale, 
precum și cooperarea cu instituțiile de cercetare și cu părțile interesate culturale și creative (de exemplu, artiști, actori, specialiști în interpretare, 
designeri) pentru a atrage și a implica publicul și în special tineri. O strategie digitală ar putea fi dezvoltată ca parte a noului model de gestionare și 
finanțare, incluzând modalități durabile de schimb de cunoștințe și facilități pentru a comunica prin și despre obiecte și colecții atât de patrimoniu 
cultural tangibil, cât și intangibil. 

 Valoarea grantului:  3 000 000 EUR / proiect. Buget total 9 000 000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 7 octombrie 2021 

 Informații suplimentare:  click pe link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism 
 
 Finanțator: Parlamentul European 

 Solicitanți eligibili:  jurnaliști profesioniști sau echipe de jurnaliști profesionaliști  

 Obiectivul programului:  Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism și 
site-ul aferent. Premiul are ca obiectiv să recunoască lucrări jurnalistice excepționale și cu caracter aprofundat legate de subiecte importante 
pentru Uniunea Europeană în general sau pentru unele dintre statele sale membre. Premiul este menit să contribuie la promovarea principiilor și 
valorilor europene consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 Activități eligibile: Premiul va recompensa anual jurnalismul de calitate excepțională care promovează sau apără principiile și valorile de bază ale 
Uniunii Europene, precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Înscrierile pot fi făcute de 
autorii înșiși sau de organizații ori asociații profesionale din domeniul mass-media în numele acestora. Lucrările trebuie să fi fost publicate sau 
difuzate în format imprimat, audiovizual sau digital de companii din domeniul mass-media, cu sediul în unul din cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene, în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2021. Câștigătorul va fi anunțat la ceremonia de decernare a premiilor. Aceasta va 
avea loc la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, joi, 14 octombrie 2021. 

 Valoarea grantului:  premiul este în valoare de 20.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 1 septembrie 2021. 

 Informații suplimentare:  https://daphnejournalismprize.eu/ 
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Platforme europene pentru promovarea artiștilor emergenți 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură. Referinta apel: CREA-CULT-2021-PLAT 

 Solicitanți eligibili: solicitanți unici: coordonatorul trebuie să aibă personalitate juridică timp de cel puțin 2 ani la data limită de depunere. Fiecare 
platformă trebuie să fie formată dintr-o organizație coordonatoare și cel puțin 11 organizații membre, care beneficiază de statutul de „terțe părți” 

 Obiectivul programului:  Programul oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră. De asemenea, urmărește 
creșterea accesului și a participării la evenimente și activități culturale, precum și implicarea și dezvoltarea publicului. 

 Activități eligibile: Proiectele vor crea platforme care pot fi definite ca platforme de trambulină formate dintr-o unitate de coordonare și organizații 
membre cu o strategie editorială și de branding artistică comună. propunerile ar trebui să includă următoarele teme și priorități: • sprijinirea 
artiștilor emergenți și a profesioniștilor culturali și dezvoltarea de răspunsuri adecvate la nevoi și provocări pentru a sprijini internaționalizarea 
carierei lor, care pot include noi modele de creație, prezentare și expoziție, strategie de export și distribuție; și mobilitate și schimburi. • 
Promovarea unui mediu echitabil, incluziv și divers pentru artiștii emergenți, în special prin explorarea unor modalități eficiente de abordare a 
diferențelor de gen și de combatere a discriminării. În acest sens, promovarea egalității de șanse, a condițiilor de muncă mai bune și a remunerării 
corecte va fi o caracteristică strategică a proiectelor propuse. • Contribuiți la creșterea durabilității ecologice și a conștientizării sectoarelor, 
demonstrând capacitatea de a propune și dezvolta practici care contribuie la Acordul verde european 

 Valoarea grantului:  buget total 33 000 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 29 septembrie 2021. 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-
plat_en.pdf 
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Sprijinirea dezvoltării publicului și educație cinematografică 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, referinta apel: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU 

 Solicitanți eligibili: organizații publice sau private din țări care participă la Programul Europa Creativă 

 Obiectivul programului:  Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea publicului și activitățile de educație cinematografică - în special proiecte 
destinate publicului tânăr. 

 Activități eligibile: Proiecte inovatoare în cooperarea paneuropeană, în special prin utilizarea de noi instrumente digitale, care vizează: - creșterea 
interesului publicului și a cunoașterii filmelor europene și a operelor audiovizuale, inclusiv a programelor specifice privind patrimoniul 
cinematografic; - creșterea impactului paneuropean și a implicării publicului; - creșterea contribuției filmelor europene și a operelor audiovizuale la 
formarea și educarea publicului. Proiectul trebuie să se bazeze pe cel puțin 50% filme europene și lucrări audiovizuale și să ajungă la un public din 
cel puțin 5 țări care participă la subprogramul MEDIA. Durata proiectelor poate fi de 24-36 de luni. 

 Valoarea grantului:  buget total 5 000 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 30% 

 Termen limită: 05.10.2021. 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-media-
2021-audfilmedu_en.pdf 
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Laboratoare de inovare creativă 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, referinta apel: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB 

 Solicitanți eligibili: organizații publice sau private din țări care participă la Programul Europa Creativă. Cererea trebuie depusă de un consorțiu 
format din cel puțin 3 membri din cel puțin 2 țări diferite care participă la Programul Europa Creativă și cu expertiză în sectoarele culturale și 
creative, inclusiv in domeniul audiovizualului. 

 Obiectivul programului:  Apelul publicat în apel încurajează actorii din diferite sectoare culturale și creative să proiecteze și să testeze soluții 
digitale inovatoare care pot avea un impact pozitiv asupra sectoarelor culturale și creative pe termen lung. 

 Activități eligibile: Laboratorul de inovație creativă sprijină dezvoltarea de instrumente, modele și soluții inovatoare pentru audiovizual și alte 
sectoare culturale și creative. Acesta își propune să crească competitivitatea transsectorială, cooperarea, cifra de afaceri, vizibilitatea, 
accesibilitatea, diversitatea și audiența. O atenție deosebită va fi acordată propunerilor care prezintă strategii adecvate pentru a asigura o industrie 
mai durabilă și mai ecologică, precum și echilibrul de gen, incluziunea, diversitatea și reprezentativitatea. 

 Valoarea grantului:  buget total 6 320 000 EUR  

 Contribuția beneficiarului: 40% 

 Termen limită: 05.10.2021. 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-
innovlab 


