PROGRAMM „LOOV EUROOPA” (2014–2020)
Alaprogramm „Kultuur”
KONKURSIKUTSE – EACEA 06/2017
Euroopa platvormide toetamine

1. Sissejuhatus
Konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1295/2013,
millega luuakse programm „Loov Euroopa” (2014–2020), ja selle 27. juuni 2014. aasta parandus1 (edaspidi
„määrus”). See põhineb ka programmi „Loov Euroopa” 2017. aasta tööprogrammil2.
Programmi „Loov Euroopa” üldised ja erieesmärgid ning alaprogrammi „Kultuur” prioriteedid on loetletud
määruse artiklis 3, artikli 4 punktis b, artikli 12 lõike 1 punktis b ja artikli 13 lõike 1 punktis c.
2. Toetuskõlblikkus
2.1 Toetuskõlblikud taotlejad
Taotlusi võivad esitada platvormid, kuhu kuuluvad koordineerimisüksus ja vähemalt kümme
liikmesorganisatsiooni, mis tegutsevad määruse artikli 2 määratlusele vastavates kultuuri- ja loomesektorites
ning on seaduslikult asutatud alaprogrammis „Kultuur” osalevas riigis. Koordineerimisüksus peab suutma
tõendada, et on taotluste esitamise tähtpäevaks olnud juriidiline isik vähemalt kaks aastat.
Liikmesorganisatsioonid peavad olema seaduslikult asutatud vähemalt kümnes erinevas osalevas riigis,
millest vähemalt viis peavad olema ELi liikmesriigid või EFTA riigid. Toetuse saamiseks peavad platvormi
liikmed juba taotluse esitamise ajal vastama kriteeriumidele, mille koordineerimisüksus on taotluses
märkinud.
Platvormid, mille kõik liikmed tegutsevad audiovisuaalvaldkonnas, ei ole toetuskõlblikud. Platvormid, mis
koosnevad peamiselt mitteaudiovisuaalvaldkonnas tegutsevatest liikmetest, millel on omakorda
audiovisuaalvaldkonnas tegutsevaid liikmeid, on toetuskõlblikud. Füüsilised isikud ei saa toetust taotleda.
2.2 Toetuskõlblikud riigid
Taotluse võivad esitada järgmistesse kategooriatesse kuuluvates riikides asutatud juriidilised isikud, kui on
täidetud kõik määruse artikli 8 tingimused ning komisjon on alustanud asjaomase riigiga läbirääkimisi:
1.

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki ning ülemeremaad ja -territooriumid, mis võivad nõukogu 27. novembri
2001. aasta otsuse 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa
Ühendusega (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus) (EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1)
artikli 58 kohaselt programmis osaleda;
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2.

kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia
Makedoonia vabariik ja Serbia;

3.

EFTA/EMP riigid: Island ja Norra;

4.

Euroopa naabruspoliitika alla kuuluvad riigid: Gruusia, Moldova ja Ukraina.

Iisraelil on õigus praegusel konkursil osaleda tingimusel, et riik on enne käesoleva konkursi toetusesaajate
otsuse vastuvõtmist allkirjastanud ELi ja Iisraeli vahelise lepingu, milles sätestatakse riigi osalemise kord
programmis „Loov Euroopa”, ning sellest lepingust teatanud. Kohaldatakse komisjoni teatises nr 2013/C
205/05 esitatud toetuskõlblikkuse kriteeriume.
Ajakohastatud nimekiri riikidest, mis võivad osaleda programmis „Loov Euroopa”, on aadressil
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.
2.3 Toetuskõlblik tegevus
Koordineerimisüksus peaks võimaldama järgmisi tegevusi:


platvormi liikmete määratlemine, valik ja järelevalve kindlaksmääratud kriteeriumide alusel;



liikmete tegevuste ja ka platvormi kestlikku arengut toetavate tegevuste koordineerimine, järelevalve,
edendamine, hindamine ja kontrollimine;



teabevahetus- ja brändimisstrateegia
kvaliteedimärgise loomine;



kunstnike ja loovisikute, eelkõige tärkavate talentide ja nende teoste reklaamimine;



uue publiku kaasamine ja kujundamine;



võrgustumistegevused: teave, ürituste korraldamine ja teabevahetus;



rahaline toetus platvormi liikmetele, kes rakendavad järgmisi toetuskõlblikke tegevusi:

väljatöötamine

ja

rakendamine,

sealhulgas

Euroopa



autentse Euroopa programmitöö arendamine ühise kunstilise ja kultuurilise visiooni põhjal;



Euroopa loovisikute ja kunstnike liikuvuse ja nähtavuse ning nende teoste, eeskätt vähe
rahvusvahelist kõlapinda saavate teoste leviku edendamine;



vähemalt 30 % ulatuses muude Euroopa riikide tärkavate talentide reklaamimise ja tutvustamise
edendamine kogu projekti kestuse jooksul;



publiku kujundamine, sh uue publiku, eeskätt noorte kaasamine;



hariv ja teadlikkust suurendav tegevus, eeskätt noorte seas;



Euroopa väärtuste ja erinevate kultuuride nähtavuse suurendamine, aidates kodanikel tunnetada
tugevamat sidet ELiga;



uute ärimudelite väljatöötamine, sh innovatiivsete levimudelite kasutamine.

Euroopa platvormide programmi rakendatakse partnerluse raamlepingu alusel, mis kestab neli aastat. Projekti
ja kulude toetuskõlblikkuse maksimaalne kestus on neli kuni 12-kuulist perioodi. Partnerluse raamlepingu
esimese aasta tegevus peab algama 2017. aasta aprilli ja detsembri vahel. Juba alustatud projektile võidakse
ELi toetust anda üksnes juhul, kui taotleja suudab tõendada vajadust alustada projekti enne toetuslepingu
allakirjutamist, kuid mingil juhul ei tohi projektidega alustada enne toetustaotluste esitamise tähtpäeva.
Alaprogrammiga „Kultuur” ei toetata projekte, mis sisaldavad pornograafilist või rassistlikku materjali või
milles õigustatakse vägivalda. Alaprogrammiga „Kultuur” toetatakse eelkõige mittetulunduslikke projekte.
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3. Hindamiskriteeriumid
Toetuskõlblikke taotlejaid hinnatakse järgmiste kriteeriumide ja koefitsientide alusel:
1. asjakohasus (25 punkti)
2. sisu ja tegevuse kvaliteet (20 punkti)
3. reklaami-, teabevahetus- ja brändimisstrateegia (30 punkti)
4. platvormi kvaliteet (25 punkti)
4. Eelarve
2017. aasta konkursi kogueelarve on hinnanguliselt 5,5 miljonit eurot.
Euroopa Liidu rahaline toetus taotluse kohta ei tohi ületada 500 000 eurot või 80 % toetuskõlblikest
kogukuludest, olenevalt sellest, kumb on madalam.
Platvormide liikmetele antav rahaline toetus ei tohi ületada 60 000 eurot liikmesorganisatsiooni kohta ning see
peab olema seotud platvormi liikmete toetuskõlbliku tegevusega vastavalt konkursikutsele.
5. Taotluste esitamise tähtpäev
Taotluste esitamise tähtpäev on 6. aprill 2017 kell 12.00 CET/CEST (keskpäev Brüsseli aja järgi).
Taotlus ja kõik selle lisad tuleb esitada interneti kaudu õigel e-vormil, mis on nõuetekohaselt täidetud ning
sisaldab kõiki asjakohaseid ja kohaldatavaid lisasid ning tõendavaid dokumente. E-vorm tehakse
kättesaadavaks aadressil http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.
Taotlusvormid on juba kättesaadavad internetis järgmisel aadressil: http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/european-platforms-062017_en.
6. Lisateave
Üksikasjalikud taotlemistingimused on esitatud erisuunistes, mis on avaldatud järgmisel veebilehel:
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.
E-post: EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu
Programmi „Loov Euroopa” lisateave:
Hariduse ja kultuuri peadirektoraat
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
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