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Par Eiropas Savienības
programmu "Radošā Eiropa"

Programma "Radošā Eiropa" ir vienīgais Eiropas Savienības

instruments, kas paredz finansiālu atbalstu kultūrai un radošajām

nozarēm. Ar programmas atbalstu kultūras un radošās organizācijas un

institūcijas īsteno pārrobežu sadarbību, tādējādi paplašinot savu

mērķauditoriju un atbalstot vietējos māksliniekus un radošos

profesionāļus, kā arī paplašinot starptautiskas pieredzes iespējas.

„Radošā Eiropa” turpina iepriekšējā ES darbības perioda programmu

„Kultūra” un „Media” panākumus un programmas budžets 2014. - 2020.

gada periodam bija 1.46 miljardi eiro. 

 „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu KULTŪRA, kas atbalsta

kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu

darbību, un Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī apakšprogrammu

MEDIA, kas nodrošina finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei.

Papildus programmas finansējums tiek novirzīts STARPNOZARU daļai,

organizējot papildus tematiskus konkursus un atbalstot citas iniciatīvas.

Radošā Eiropa atbalsta:

Apakšprogrammas KULTŪRA un MEDIA

Eiropas Savienības balvas literatūrā, arhitektūrā, kultūras

mantojumā, popmūzikā un kino

Eiropas kultūras galvaspilsētas

ES mēroga konferences, pētījumus

Radošās Eiropas birojus



Radošā Eiropa KULTŪRA
2014 - 2020

4 Sadarbības projektu konkursu kategorijās

2 Daiļliteratūras tulkojumu konkursu kategorijās

Eiropas tīklu konkursā

Eiropas platformu konkursā

Šajā 7 gadu periodā kultūras un radošās organizācijas guva

iespēju piedalīties 7 apakšprogrammas KULTŪRA konkursu

veidos:

Vismaz 31% no programmas kopējā budžeta tika iztērēti

apakšprogrammas KULTŪRA aktivitātēm, kurās varēja piedalīties

ES valstis un 13 ārpus ES valstis, kuras piedalījās programmā.

Galvenie rezultāti
Kopā projektos ir iesaistījušās vairāk nekā 5000 organizācijas un

institūcijas.

Tikuši īstenoti vairāk nekā 1600 projekti.

Lielākā daļa no  projektiem tikuši īstenoti skatuves mākslas,

literatūras vai kultūras mantojuma jomā, taču kopumā ir

pārstāvēts plašs nozaru spektrs, tostarp starpdisciplināri projekti.

Lielākā daļa no atbalstītajām organizācijām iekļaujas mikro vai

mazo kategorijā.



Rezultāti Latvijā

Atbalstīto projektu saraksts pieejams Kultūras ministrijas mājas
lapā, sadaļā PROJEKTI

Vairāk nekā 30 Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas ir

piedalījušās apakšprogrammas KULTŪRA projektos. To starpā

bija gan izglītības iestādes un valsts, pašvaldību institūcijas, kā

arī nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi. Programmas

darbības laikā tikuši īstenoti vairāk nekā 70 projekti, piedāvājot

aktivitātes Latvijā, kā arī iepazīstinot ārzemju publiku ar Latvijas

radošo profesiju pārstāvjiem.

https://www.km.gov.lv/lv/projekti


Sadarbības
projektu
konkurss
Starptautiska mēroga sadarbības

projekti, kas stiprina kultūras un

radošo nozaru darbinieku

kompetences, rada iespēju

starptautisku notikumu īstenošanai

Sadarbības projektu konkursi ir

apakšprogrammas KULTŪRA

populārākā konkursu kategorija.

7 gadu periodā tika izsludināti

ikgadēji konkursi, kas bija atvērti

visām kultūras un radošajām

nozarēm (mazie un lielie

sadarbības projekti) un 2 konkursi

veltīti specifiskai sadarbībai -

sadarbība kultūras mantojuma

jomā un sadarbība ar

Rietumbalkānu valstīm.

Kopā programmas periodā tika

atbalstīti 490 mazie un 128 lielie

projekti. Kultūras mantojuma

konkursā atbalstīti tika 29

projekti, savukārt sadarbībai ar

Rietumbalkānu valstīm konkursā -

13 projekti. 



Sadarbības
projektu
konkurss
28 Latvijas organizācijas piedalījās

mazajos projektos un 21 organizācija

lielajos projektos. Katrā specifiskās

sadarbības konkursā piedalījās pa 1

Latvijas organizācijai.

No Latvijas visbiežāk projektos ir

piedalījušas biedrības, taču ir

pārstāvēti arī uzņēmumi, valsts

institūcijas un izglītības iestādes.

Lielākajā daļā projektu Latvijas

organizācijas ir piedalījušās kā

partneri, kā vadītāji - 6

projektos. Īstenotie projekti

pārstāvēja plašu nozaru

diapazonu. Vispopulārākie ir

bijuši projekti skatuves mākslas

(teātris un deja), literatūras,

mūzikas un mākslas jomā, taču

tika pārstāvēts arī cirks, mode,

foto un starpdisciplināri projekti.

Daļā projektu tika apvienota

radošā joma ar sociāli

nozīmīgiem jautājumiem, kā

klimata pārmaiņas, dzimumu

līdztiesība, sociālā integrācija.



Daiļliteratūras
tulkojumu
konkurss
Augstas literārās kvalitātes

daiļliteratūras darbu tulkošana,

izdošana un popularizēšana

Daiļliteratūras tulkojumu konkurss

paredzēts grāmatu izdevējiem,

lai atbalstītu grāmatniecības

nozari un sekmētu autoru

atpazīstamību pāri nacionālajām

robežām. 

Tulkojumu konkurss iedalās 2

kategorijās - mazie un lielie

projekti.  Kopā programmas

ietvaros tika atbalstīti 353 mazie

projekti un 27 lielie projekti.

Mazo projektu kategorijā tika

īstenoti 10 Latvijas projekti. Lielo

projektu kategorijā Latvijas

izdevēji nepiedalījās.

Konkurss sniedza iespēju Latvijas

izdevējiem piedalīties ārzemju

grāmatu tirgos, popularizēt

Latvijas autoru darbus un veidot

jaunas sadarbības ar ārzemju

grāmatniecības organizācijām.



Daiļliteratūras
tulkojumu
konkurss
Programmas darbības laikā vairākas

Latvijas izdevniecības un apgādi

projektus ir īstenojuši atkārtoti.

Vairākos Latvijas izdevēju

īstenotajos projektos grāmatas

tika izdotas gan drukātā, gan e-

grāmatu veidā, tādējādi

paplašinot to pieejamību un savu

pieredzi attiecībā pret jauno

digitālo rīku izmantošanu. Izdoto

žanru vidū bijuši romāni, komiksi,

bilžu grāmatas, noveles un stāsti.  

Dažos projektos tika tulkotas ne

tikai ārzemju autoru grāmatas un

izdotas latviešu valodā, bet arī 

 latviešu autoru darbi tika tulkoti

citās valodās, iepazīstinot

ārzemju lasītājus ar Latvijas

autoru darbiem.

Lielākajā daļā projektu izdošanai

tika iekļautas arī grāmatas, kuru

autori ir saņēmuši Eiropas

Savienības balvu Literatūrā.



Eiropas tīklu
konkurss
Atbalsts strukturētām organizāciju

grupām, kas pārstāv kultūras un

radošo nozari un kuru mērķis ir

uzlabot kultūras un radošo nozaru

spēju darboties transnacionāli un

starptautiskā mērogā

Eiropas tīklu konkurss bija atvērts

juridiski reģistrētiem starptautiska

mēroga tīkliem, kuru projekta

mērķis bija stiprināt tīkla

organizāciju darbību un

kapacitāti. 

Kopā programmas ietvaros tika

atbalstīts 51 tīkla projekts. Šajā

konkursa kategorijā neviena

Latvijas organizācija

nepiedalījās.

Lai arī konkurss nav bijis aktuāls

Latvijas kultūras organizācijām,

tā ietvaros tikusi atbalstīta

starptautiski nozīmīgu tīklu

darbība, kuri sekmē Eiropas

mūzikas, dejas, cirka, arhitektūras,

skatuves mākslas un citas nozares,

kā arī kultūras centru un

organizāciju darbību. 



Eiropas
platformu
konkurss
Atbalsts platformām, kas veicina

jauno autoru un mākslinieku

mobilitāti un atpazīstamību

Eiropas platformu konkursa mērķis

bija sniegt atbalstu nozaru

organizāciju sadarbībai, lai

platformas projekta ietvaros

popularizētu daudzsološos

radošos pārstāvjus - māksliniekus,

mūziķus, skatuves māksliniekus un

citus. Šī konkursa atslēga bija

plaša starpvalstu sadarbība,

īstenojot dalībnieku

popularizēšanas aktivitātes

starptautiskā mērogā, piemēram,

rīkojot koncertus, izstādes, izrādes

un citus pasākumus.

Kopā programmas ietvaros tika

atbalstīti 23 platformu projekti,

no tiem 5 projektos piedalījās

Latvijas organizācijas, atbalstot

jauno profesionāļu darbību šādās

nozarēs - eksperimentālā mūzika,

fotogrāfija, skatuves māksla un

jauno mediju māksla.  



Apakšprogramma KULTŪRA -

Latvijas projektu īstenotāji

Baltijas Modes federācija

Fonds atvērtai sabiedrībai "DOTS"

Initium

Jauno mediju kultūras centrs RIX-C

KIM?

Kultūras menedžmenta centrs "Lauska"

ISSP

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas Operetes fonds

Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs"

PARTY

Rīga 2014

Rīgas starptautiskā biennāle

Ruckas mākslas fonds

Savienojums

TOTALDOBŽE

Biedrības, nodibinājumi un fondi



Apakšprogramma KULTŪRA -

Latvijas projektu īstenotāji

Apgāds "Mansards"

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevniecība "Jumava"

Izdevniecība "Liels un mazs"

Jāņa Rozes apgāds

Lasītava

Rīgas Senās mūzikas centrs

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja

Stikla māja

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija

Liepājas Universitāte

Rīgas Tehniskā Universitāte

Latvijas Nacionālā opera un balets

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"

Rēzeknes novada pašvaldība

Rīgas Cirks

Rīgas Porcelāna muzejs

Vidzemes koncertzāle "Cēsis"

Uzņēmumi

Izglītības iestādes

Valsts un pašvaldības institūcijas



Radošā Eiropa 2021 - 2027

2021. - 2027. gada periodā programmas "Radošā Eiropa" budžets

būs vairāk nekā 2,4 miljardi eiro. Atbalstu pirmoreiz saņems ziņu

mediju nozare: starpnozaru apakšprogramma veicinās

medijpratību, plurālismu un mediju brīvību.

Jaunā programma arī turpmāk veicinās kultūras un valodu

daudzveidību, kultūras mantojuma saglabāšanu un konkurētspēju;

turklāt kultūras un radošajām organizācijām un profesionāļiem

tā pavērs kopīga radoša darba un pārrobežu sadarbības

iespējas, sasniedzot plašāku auditoriju, pievēršoties aktuāliem

sabiedriskiem jautājumiem un atbalstot jaunos māksliniekus.



Radošās Eiropas birojs
Latvijā

Programmas "Radošā Eiropa"  apakšprogrammu KULTŪRA Latvijā

administrē Kultūras ministrija, kuras sastāvā esošais ES kultūras

kontaktpunkts ir daļa no Radošās Eiropas biroja Latvijā. Galvenie

darba uzdevumi ir popularizēt programmas sniegtās iespējas:

organizēt informatīvus pasākumus, sniegt individuālas konsultācijas

par projektu iesniegšanas procesu, sadarboties ar citiem

informācijas sniedzējiem, lai paplašinātu informācijas klāstu par

starptautiskā atbalsta iespējām kultūrai un radošajām nozarēm. 

Programmas dalībvalstīs izveidotie Radošās Eiropas biroji cieši

sadarbojas informācijas apmaiņā, kā arī nepieciešamības

gadījumā palīdz vietējām organizācijām atrast sadarbības

partnerus ārzemēs. 

Paveiktais 2014. - 2020. gadā
Organizēti 39 semināri Rīgā.

Organizēti 15 semināri Latvijas reģionos.

Organizēti / dalība 6 starptautiskos pasākumos Latvijā.

Organizēti 3 vebināri.

Publicētas vairāk nekā 85 ziņu lapas.

Organizēti 10 Kultūras ministrijas līdzfinansējuma konkursi

apakšprogrammas KULTŪRA atbalstītajiem projektiem.

Sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu izveidota

Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotas projektu

veidošanas apmācības.



Kontaktinformācija un resursi

Apakšprogrammas KULTŪRA darbību Latvijā nodrošina

Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts

Apakšprogrammas MEDIA darbību Latvijā nodrošina

Nacionālā Kino centra MEDIA desk birojs

Radošās Eiropas birojs Latvijā 

Kultūras ministrija 

Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.Rīga LV-1050

Tel: +371 67330229 

E-pasts: radosaeiropa@km.gov.lv 

Mājas lapa: www.km.gov.lv

Nacionālais Kino centrs

Peitavas iela 10Rīga LV-1050

Tel: +371 67358857

E-pasts: mediadesk@nkc.gov.lv

Mājas lapa: www.mediadesklatvia.eu

Informācija par programmu "Radošā Eiropa" pieejama

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras

izpildaģentūras mājas lapā

Konkursu uzsaukumi tiks publicēti vienotā Eiropas Komisijas

sistēmā  Funding&Tenders Portal

http://km.gov.lv/
http://km.gov.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/es-programma-radosa-eiropa-2021-2027
http://nkc.gov.lv/
http://www.mediadesklatvia.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

