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ES programma RADOŠĀ EIROPA
•
•
•
•

•
•

Vienīgā ES mēroga programma kultūrai un radošajām nozarēm - izveidota, lai
atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību.
Iepriekšējo programmu pēctecība – filmu nozarei atbalsts no 1991. gada,
kultūrai no 1996. gada.
Koordinē Eiropas Komisija un EK Izglītības un kultūras izpildaģentūra
(EACEA) - projektu pieteikumi tiek sniegti un vērtēti Briselē.
Saskaņotība ar citām ES stratēģijām un politiskajām prioritātēm: zaļais kurss,
dzimumu līdztiesība, jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (2019-2022),
digitālais vienotais tirgus (#Digital4Culture stratēģija) u.c.
Pamata mērķa grupa ir mikro un mazās organizācijas ar ierobežotu pieeju
publiskajam finansējumam.
Piedalīties programmas konkursos drīkst ES valstis un noteiktas trešās
valstis (Islande, Norvēģija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova,
Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Armēnija, Gruzija, Moldova, Tunisija,
Ukraina)

ES programma RADOŠĀ EIROPA 2021-2027
2 galvenie mērķi
•
Aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un
mantojumu.
•
Palielināt kultūras un radošo nozaru, jo īpaši audiovizuālās nozares,
konkurētspēju un ekonomisko potenciālu.
Konkrētie mērķi
• Uzlabot māksliniecisko un kultūras sadarbību Eiropas līmenī; atbalstīt Eiropas
darbu radīšanu; stiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru ekonomisko, sociālo
un ārējo dimensiju; veicināt inovāciju un mobilitāti.
• Iedrošināt sadarbību inovācijas, ilgtspējas un konkurētspējas jomā.
• Veicināt starpnozaru inovatīvas un sadarbīgas politisko sadarbību un inovatīvas
darbības, kā arī daudzveidīgu, neatkarīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu
vidi/plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi mediju vidi un medijpratību tādējādi
atbalstot mākslinieciskās izpausmes brīvību, starpkultūru dialogu un sociālo
iekļaušanu.

ES programma RADOŠĀ EIROPA 2021-2027
Programma ir iedalīta 3 daļās:
➢ Atzars KULTŪRA (aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot
audiovizuālo nozari)
➢ Atzars MEDIA (aptver audiovizuālo nozari)
➢ STARPNOZARU atzars (aptver ziņu plašsaziņas līdzekļu nozari un darbības
visās kultūras un radošajās nozarēs)

ES programma RADOŠĀ EIROPA 2021-2027
Budžets 7 gadu periodam sastāda 2,44 miljardus EUR:
➢ Atzaram KULTŪRA 33%
➢ Atzaram MEDIA 58%
➢ STARPNOZARU atzaram 9%
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Atzars KULTŪRA ietver:
•

Horizontālas darbības, kas aptver visas kultūras un radošās nozares:
atbalsts kultūras sadarbības projektiem, profesionālo organizāciju, tīkliem,
platformām Eiropas mākslinieku un darbu popularizēšanai, mobilitātes shēmai.

•

Atbalsts konkrētām nozarēm lai papildinātu horizontālās darbības
mūzikas, grāmatu un izdevējdarbības, kultūras mantojuma un arhitektūras jomā,
kā arī citām nozarēm.

•

Īpašas darbības kas atalgo un veicina izcilību un radošumu, piemēram,
literatūras, mūzikas, arhitektūras un kultūras mantojuma balvas, Eiropas
kultūras galvaspilsētas un Eiropas mantojuma zīme.

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
atzars KULTŪRA

Atzara KULTŪRA jauninājumi:
•

Lielāks uzsvars uz Eiropas transnacionālo jaunradi, darbu apriti un
inovāciju kultūras un radošajās nozarēs.

•

Vieglāka piekļuve programmas “Radošā Eiropa” finansējumam, izmantojot
augstākas līdzfinansējuma likmes.

•

Īpaši pielāgota mobilitātes shēma māksliniekiem un profesionāļiem (iPortunus).

•

Darbības, kas vērstas uz nozaru vajadzībām mūzikas, literatūras, arhitektūras,
kultūras mantojuma, dizaina, modes un kultūras tūrisma jomā.

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
atzars KULTŪRA
Darba plāns 2021. gadam I

2021. gada prioritātes:
• Elastīgums un atveseļošanās (vairāk nekā 80 miljoni eiro tiks piešķirti pamata
konkursu budžetā, lai atbalstītu kultūras sektoru pēc Covid krīzes).
• Inovācijas un kopīgi darbi, lai veicinātu kultūras un radošo nozaru attīstību un
konkurētspēju.
• Sadarbība un pieredzes apmaiņa, lai stiprinātu organizāciju darbību un
veicinātu lielāku cilvēku skaistu projektu īstenošanā.
• Mākslinieku kapacitātes stiprināšana, lai atbalstītu jaunos talantus, veicinātu
prasmju attīstību, starptautisku darbu apriti.
• Starptautiskā redzamība (Eiropas kultūras un radošo nozaru izaugsme
Eiropas un globālā mērogā, lai veicinātu nozaru redzamību).
• + citas sektoru specifiskas prioritātes mūzikai, izdevējdarbībai, kultūras
mantojumam, arhitektūrai un īpašs atbalsts Eiropas kultūras vienībām
(piemēram, orķestriem). 10% no Sadarbības projektu konkursa budžeta tiks
piešķirti specifiskām sektoru prioritātēm.

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
atzars KULTŪRA
KONKURSI

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
atzars KULTŪRA
Eiropas sadarbības projektu konkurss I
2 galvenie mērķi:
• Veicināt starptautisku radošo darbinieku un darbu apriti.
• Sekmēt inovācijas, darbavietu radīšanu un talantu atbalstīšanu kultūras un radošajās nozarēs.
Prioritātes:
➢ Auditorija: pieejamība un iesaiste
➢ Sociālā iekļautība: dažādu sabiedrības grupu iekļaušana
➢ Ilgtspēja: pienesums Eiropas zaļajam kursam, jaunajam Eiropas Bauhaus
➢ Jaunās tehnoloģijas: tehnoloģiju izmantošana konkurētspējas stiprināšanā
➢ Starptautiskā dimensija: organizāciju (tostarp mikro) kapacitātes stiprināšana darboties
starptautiski
Sektoru specifiskas prioritātes:
➢ Izdevējdarbība: veicināt literāro darbu tulkošanu un apriti Eiropā un ārpus
➢ Mūzika: radīšana, izplatīšana un monetizēšana, ņemot vērā mūsdienu digitālos izaicinājumus
un covid ietekmi; mūzikas eksports Eiropā un ārpus
➢ Arhitektūra: Eiropas Zaļā kursa un Bauhus integrēšana; starptautisku karjeru iespējamība;
komunikācijas stiprināšana ar iesaistītajām personām
➢ Kultūras mantojums: digitalizācija, izmantojot jaunās tehnoloģijas; riska menedžments
(klimata pārmaiņas u.c.); komunikācijas stiprināšana ar iesaistītajām personām
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Eiropas sadarbības projektu konkurss II
Atbilstīgie pretendenti: juridiski reģistrētas personas kādā no programmas
dalībvalstīm (organizācijas, institūcijas, pašnodarbinātie). Projekta vadītājam
minimālais juridiskās reģistrācijas laiks uz projektu iesniegšanas brīdi – vismaz 2 gadi!
Maza apmēra sadarbības projekti
ES finansējums max 200 000 EUR (80% no projekta kopējām izmaksām); vismaz 3
partneri no 3 dažādām valstīm; projekta max ilgums – 48 mēneši.
Vidēja apmēra sadarbības projekti
ES finansējums max 1 000 000 EUR (70% no projekta kopējām izmaksām); vismaz 5
partneri no 5 dažādām valstīm; projekta max ilgums – 48 mēneši.
Liela apmēra sadarbības projekti
ES finansējums max 2 000 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); vismaz 10
partneri no 10 dažādām valstīm; projekta max ilgums – 48 mēneši.

Uzsaukums: izsludināšana plānota 8. jūnijā, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 7.
septembris!
Indikatīvais 2021. gada kopējais budžets: 60 942 906 EUR
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Eiropas platformu projektu konkurss

➢ Konkursa fokuss ir jauno, uzlecošo mākslinieku atpazīstamības
veicināšana ārpus valstu robežām, tostarp veicinot auditorijas attīstīšanu un
iesaisti.
➢ Platforma var tikt definēta kā vadošā partnera un partnerorganizāciju sadarbība
ar vienotu māksliniecisko stratēģiju.
➢ Paredzēts atbalstīt +- 15 dažādu kultūras nozaru platformas.
Atbilstīgie pretendenti: vismaz 12 juridiski reģistrētas vienības no 12 valstīm.
Projekta maksimālais ilgums: 3 gadi
Projekta maksimālais budžets: 2 100 000 EUR 3 gadu periodam (80% no
kopējām projekta izmaksām)
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atzars KULTŪRA
Eiropas tīklu projektu konkurss
➢ Konkursa fokuss ir atbalsts reprezentatīviem organizāciju tīkliem, kuros ir
iesaistītas vairāku valstu organizācijas un kuriem ir kopīga misija,
pārvaldības noteikumi, dalībnieku tiesības un pienākumi, kā formāli
noteikts ("statūtos" vai līdzvērtīgā redakcijā) un par ko vienojušies to
locekļi. Tīklos vajadzētu būt koordinējošai vienībai un dalībniekiem.
➢ Paredzēts atbalstīt +- 30 dažādu kultūras nozaru tīklus.
Atbilstīgie pretendenti: Tīkli, kuros darbojas juridiski reģistrētas organizācijas,
kuru juridiskais darbības laiks uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz 2 gadi.
Projekta maksimālais ilgums: 3 gadi
Projekta maksimālais budžets: 825 000 EUR 3 gadu periodam (80% no kopējām
projekta izmaksām)
Uzsaukums: izsludināšana plānota 8. jūnijā, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 26.
augusts!

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
atzars KULTŪRA
Daiļliteratūras tulkojumu konkurss
Mērķi:
• Veicināt Eiropas literāro darbu apriti un dažādību (īpaši veicinot tulkojumus no mazāk
izmantotajām valodām uz angļu, vācu, franču, spāņu un itāļu valodām)
• Jaunu auditoriju sasniegšana Eiropā un ārpus
• Veicināt grāmatu nozares konkurētspēju
Atbilstīgie pretendenti: juridiski reģistrētas personas kādā no programmas dalībvalstīm, kas
darbojas izdevējdarbībā. Minimālais juridiskās reģistrācijas laiks uz projektu iesniegšanas brīdi –
vismaz 2 gadi!
Maza apmēra projekti
ES finansējums max 100 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); līdz 10 tulkojamie
darbi; projekta max ilgums – 36 mēneši.
Vidēja apmēra projekti
ES finansējums max 200 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); līdz 20 tulkojamie
darbi; projekta max ilgums – 36 mēneši.
Liela apmēra projekti
ES finansējums max 300 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); vismaz 21
tulkojamais darbs; projekta max ilgums –36 mēneši.
Indikatīvais 2021. gada kopējais budžets: 5 000 000 EUR
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Starpnozaru atzara darbības būs vērstas uz:
•

Transnacionālo sadarbību politikas jomā: veicinot zināšanas par programmu
un atbalstot rezultātu pārnesamību.

•

Radošās inovācijas laboratorijām: veicinot novatoriskas pieejas satura
radīšanai, piekļūstamībai, izplatīšanai un popularizēšanai kultūras un radošajās
nozarēs (konkursi digitālo izaicinājumu risināšanai).

•

Ziņu plašsaziņas līdzekļiem mediju nozari: atbalstot plašsaziņas līdzekļu
lietotprasmes veicinot medijpratību, kvalitatīvu žurnālistiku, plašsaziņas
līdzekļu brīvību un plurālismu brīvu un daudzveidīgu mediju vidi (konkursi un
notikumi starptautiskai sadarbībai un mediju brīvības veicināšanai).

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
STARPNOZARU atzars
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Konkurss: Radošo inovāciju laboratorija (Creative Innovation Lab)
➢ Konkursa fokuss ir veicināt inovatīvu pieeju satura radīšanai un
izplatīšanai, sekmējot starpsektoru sadarbību jaunu digitālo rīku radīšanai un
testēšanai.
➢ Atbilstīgie pretendenti: vismaz 3 organizācijas no 2 programmas dalībvalstīm,
spējot prezentēt daudzveidīgu radošo nozaru sadarbību.
➢ Atbilstīgās aktivitātes: radīt dizainu, attīstīt, testēt jaunus rīkus, kas būtu
pielietojami audiovizuālajā un kultūras sektoros.
Uzsaukums: izsludināšana plānota jūnijā, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 5.
oktobris!
Indikatīvais kopējais budžets: 6 320 000 EUR
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Konkurss: Mediju partnerība (Journalism partnerships)
➢ Atbalsts profesionālu ziņu mediju organizāciju sadarbībai, lai veicinātu
konkurētspēju, jaunu biznesa modeļu izmantošanu, inovatīvu formātu izmantošanu,
zināšanu pārnesi.
➢ Atbilstīgie pretendenti: vismaz 3 organizācijas no 3 programmas dalībvalstīm.
Sadarbība var ietvert bezpeļņas, sabiedriskos un privātos plašsaziņas līdzekļus
(ieskaitot rakstisku/tiešsaistes presi, radio / aplādes, TV), kā arī citas organizācijas,
kas koncentrējas uz ziņu medijiem (tostarp plašsaziņas līdzekļu asociācijas, NVO,
žurnālistu fondus un mācību organizācijas, kas koncentrējas uz mediju
profesionāļiem).
Prioritātes:
• Veicināt izmaiņas uzņēmējdarbībā: jaunu uzņēmējdarbības modeļi, auditorijas
attīstīšana, mārketinga modeļi, dažādi izaugsmes pasākumi profesionāļiem.
• Veicināt žurnālistikas projektus: jaunu ziņu formātu testēšana, dalīšanās labajās
praksēs, tostarp izglītojoši pasākumi žurnālistu izaugsmei.

Indikatīvais kopējais budžets: 7 600 000 EUR

ES programma RADOŠĀ EIROPA,
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Konkurss: Mediju brīvības un plurālisma uzraudzība un aizsardzība
(Monitoring and defending media freedom and pluralism)
➢ Tiešs atbalsts Eiropas Universitātes institūtam (European University InstituteEUI), kas atrodas Florencē, Itālijā, kurš, izmantojot mediju plurālisma
monitoringu (The Media Pluralism Monitor) pētīs mediju plurālisma riskus
Eiropā.
Budžets: 1 100 000 EUR

Radošās Eiropas birojs

➢ Veicina programmas popularizēšanu nacionālā mērogā
•
•
•
•
•
•
•

Konsultācijas
Vebināri/Semināri
Ikmēneša ziņu lapa un speciālizlaidumi
Partner-organizāciju meklēšana dalībai konkursos
Sadarbība ar atbildīgajām institūcijām
Valsts budžeta līdzfinansējums (nepieciešams apstiprināt nākamajiem gadiem)
FB (#RadošāEiropa), Twitter @radosaeiropa

Noderīgi informācijas resursi

•
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas Komisijas mājas lapa «Radošā Eiropa» ŠEIT
Programmas «Radošā Eiropa» Regula ŠEIT
Programmas «Radošā Eiropa» 2021. gada darba programma ŠEIT
Radošās Eiropas birojs Latvijā; Kultūra ŠEIT, Media ŠEIT
Radošās Eiropas atbalstīto projektu datubāze ŠEIT
Latvijas organizāciju atbalstīto projektu datubāze ŠEIT
Konkursu izsludināšanas vietne Funding&Tenders ŠEIT un ŠEIT
Saņemtie partnerības piedāvājumi no ārvalstu organizācijām ŠEIT

Paldies par uzmanību!

ES programma “Radošā Eiropa”
• Atzars KULTŪRA:
Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
radosaeiropa@km.gov.lv , 67 330 289, www.km.gov.lv/radosaeiropa

• Atzars MEDIA:
Lelda Ozola, Nacionālais Kino centrs
Lelda.Ozola@nkc.gov.lv , 67 358 857 www.mediadesklatvia.eu

