Подршка пројектима европске
сарадње на Западном Балкану
Нови конкурс Европске комисије у
оквиру програма Креативна Европа.

Конкурс за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану је
посебан позив који је покренут у оквиру програма Креативна Европа, чији
је циљ да се оснаже установе и организације земаља региона Балкана које
нису чланице Европске уније, у погледу већег учешћа у програму, развоја
вештина и знања потребних за успостављање међународне сарадње
и промоције савременог стваралаштва и културног наслеђа овог дела
Европе.
У складу с општом тежњом програма Креативна Европа и стратегијама
евроинтеграција земаља Западног Балкана, овом иницијативном се
посебно истиче важност изградње поверења, помирења и изградње
добросуседских односа као пут постизања дугорочног мира, стабилности
и друштвено-економског развоја Европе.
Услови за учешће и реализацију пројеката формулисани су тако да што боље
одговоре на специфичне потребе нашег региона, те јачање капацитета
наших установа и организација за развој европских пројеката сарадње.
С тим у вези, веома је добродошло учешће установа и организација које
немају никакво или имају тек скромно искуство у европској сарадњи. Како
би што је већи број нових актера у култури могао да се укључи, услови
конкурса знатно су олакшани, а посебну погодност представља чињеница
да подршка Европске уније износи 85% од вредности пројеката.
Стога вас позивамо да искористите јединствену прилику да се укључите
у осмишљавање пројеката и успостављање парнерстава, што су уједно
и неопходни предуслови за потпуну интеграцију Западног Балкана у
европски културни простор!
Деск Креативна Европа Србија пружа подршку свима који желе да обезбеде
учешће и пронађу партнере. Јавите нам се да договоримо виђање или се
укључите у програме обуке које организујемо током целе године.

Срдачно,
Тим Култура деска Србија
Деск Креативна Европа Србија

Чему је конкурс намењен?
Општи циљ конкурса је промоција културне сарадње у оквиру Западног
Балкана уз унапређење односа са земљама Европске уније и пружање
подстицаја помирењу и изградњи добросуседских односа на Западном
Балкану.
Специфични циљеви конкурса су:
• Унапређење прекограничне културне сарадње унутар региона
Западног Балкана и држава чланица ЕУ;
• Јачање конкурентности културних и креативних индустрија у
региону.
Како би се постигли наведени циљеви, сарадња мора да подразумева:
• Јачање капацитета културних и креативних индустрија да делују на
транснационалном и међународном плану;
• Повећање транснационалне циркулације уметничких дела и
мобилности актера у култури и уметности;
• Унапређење интеркултурног дијалога између уметника,
професионалаца у култури и шире јавности.

Ко може да се пријави?
На конкурс се могу пријавити само правна лица која делују у области културе,
а пројекти морају бити партнерски. Партнерство пројекта мора да чини
најмање пет организација (носилац пројекта + четири партнера) из четири
различите земље ЕУ и Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија). Партнерство мора да
чини најмање два партнера из две различите земље Западног Балкана и
најмање два партнера из две различите ЕУ земље.
Лидер пројекта мора бити регистрован најмање две године на последњи
дан рока за пријаву. Појединци (физичка лица) не могу конкурисати за
подршку.
*Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности
Уједињених нација и мишљењем међународног суда правде (МСП) о Декларацији о проглашењу
независности Косова.

Које активности су прихватљиве?
Активности које имају за циљ ефикасно остваривање приоритета и циљева
овог позива се сматрају прихватљивим, а могу се спроводити у свим
областима културе и уметности, изузев аудиовизуелне продукције.
Активности на пројекту морају да отпочну између 1. јануара и 31. марта 2021.
године. Пројекат може да траје између 24 и 48 месеци.

Критеријуми за процену пројеката
Релевантност пројектне идеје, 30 поена
Овим критеријумом се процењује колико успешно пројекат одговара
на одабрани приоритет и доприноси циљевима који су наведени у
смерницама конкурса.

Квалитет садржаја и активности, 30 поена
Критеријум се односи на процену колико успешно ће пројекат бити
спроведен у пракси и колика је вероватноћа да ће пројекат остварити
зацртане циљеве (имплементација активности, методологија рада,
планирање, буџет).

Комуникација и дисеминација, 20 поена
Овим критеријумом се процењује да ли планирано оглашавање активности
и дисеминација резултата пројекта одговарају прекограничној размени
знања и искуства. Циљ је да се максимизира утицај резултата пројекта на
локалном, регионалном, националном и европском нивоу, али и осигура
његова одрживост након завршетка пројекта

Квалитет партнерства, 20 поена
Овај критеријум процењује релевантност партнерства на пројекту, у
погледу осигуравања ефикасног спровођења планираних активности и
менаџмента пројекта.
Да би испунио услове за финансирање, предлог пројекта мора да оствари
најмање 75 од укупно 100 бодова.

Доступна средства
Укупан буџет конкурса је 5.000.000 евра. Минимални износ бесповратних
средстава по пројекту је 100.000, а максимални износ 500.000 евра.
Тражени износ бесповратне помоћи може представљати до 85%
укупних оправданих трошкова пројекта. Преостали износ (15%) прилажу
организације које чине партнерство на пројекту.

Рок за конкурисање
Конкурс је отворен до 17. марта 2020. године до 17 часова.

Како се конкурише?
Све инфомације о процесу конкурисања доступне су на сајту Деска
Креативна Европа Србија, као и на званичном сајту програма Креативна
Европа. За сва питања и асистенцију при конкурисању, можете се обратити
Култура деску Србија или Антени Култура деска Србија.

Култура деск Србија
Министарство културе и информисања Републике Србије
Влајковићева 3, 11000 Београд
kreativnaevropa@kultura.gov.rs
тел. +381 11 3398 026
www.kultura.kreativnaevropa.rs
Антена Култура деска Србија
Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu
тел. +381 21 4830 673
www.vojvodinahouse.eu

