PROGRAMM „LOOV EUROOPA“ (2014–2020)
SEKTORIÜLENE TEGEVUSSUUND
KONKURSIKUTSE – EACEA/06/2019
Kultuuri ja audiovisuaalsisu digitaalne ühendamine
1.

EESMÄRGID JA KIRJELDUS

Käesolev kutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusel (EL)
nr 1295/2013, milles käsitletakse Euroopa kultuuri- ja loomesektori toetusprogrammi („LOOV
EUROOPA“) rakendamist, ja määruse 27. juuni 2014. aasta parandusel 1.
Erieesmärgiga toetada poliitika kujundamist, innovatsiooni, loovust, publiku arendamist ning uusi
äri- ja juhtimismudeleid riikidevahelise poliitikakoostöö toetamise kaudu pakub programmi „Loov
Euroopa“ sektoriülene tegevussuund toetust järgmisele:
•

uute ja sektoriüleste äritegevuslike lähenemisviiside katsetamine loomingu rahastamisel,
levitamisel ja rahalise väärtuse kujundamisel.

Toetatakse projekte, mis:

a) edendavad uusi loomevorme eri kultuuri- ja loomesektorite vahel, sealhulgas
audiovisuaalsektoris, ning uuenduslike tehnoloogiate kasutamise kaudu, sealhulgas
virtuaalreaalsus,
või
b) soodustavad sektoriüleseid lähenemisviise ja vahendeid, et lihtsustada juurdepääsu kultuurile
ja loovusele, sealhulgas kultuuripärandile, samuti nende levitamist, edendamist ja/või rahalise
väärtuse kujundamist.
Võetud meetmete tulemusi tuleks jagada sidusrühmade ja poliitikakujundajatega avalike õpikodade
korraldamise ja meetme mõju hindamise kaudu.

1

Määrus (EL) nr 1295/2013, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 20. detsembril 2013 (ELT L 347, lk 221) ja 27. juunil 2014 (ELT L 189,
lk 260).

2.

TOETUSKÕLBLIKUD TAOTLEJAD

Taotluse peab esitama konsortsium, mis koosneb vähemalt 3 juriidilisest isikust, kes on asutatud
programmi „Loov Euroopa“ 3 eri osalisriigis ning pakuvad mitmekesiseid eksperditeadmisi mitmes
kultuuri- ja loomesektoris, sealhulgas audiovisuaalne sektor.
Kõik konsortsiumi liikmed peavad olema asutatud ühes programmi „Loov Euroopa“ osalisriigis (vt
link allpool).
Kui kõik programmi „Loov Euroopa“ loomist käsitleva määruse artiklis 8 sätestatud tingimused on
täidetud, on toetuskõlblikud ühes järgmistest riikidest asutatud juriidiliste isikute taotlused:
-

Euroopa Liidu liikmesriigid ning ülemeremaad ja -territooriumid, kes võivad programmis
osaleda nõukogu otsuse 2001/822/EÜ artikli 58 alusel;

-

ühinevad riigid, kandidaatriigid ja ühinemiseelse strateegia raames abi saavad
potentsiaalsed
kandidaatriigid
kooskõlas
asjaomastes
raamlepingutes,
assotsiatsiooninõukogu otsustes või muudes sarnastes kokkulepetes nendele riikidele liidu
programmides osalemiseks kehtestatud üldpõhimõtete ja -tingimustega;

-

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevad
Assotsiatsiooni riigid kooskõlas nimetatud lepingu sätetega;

-

Šveitsi Konföderatsioon selle riigiga sõlmitava kahepoolse lepingu alusel;

-

Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riigid menetluste kohaselt, mis on kindlaks määratud
nende riikidega sõlmitud raamlepingutes, millega sätestatakse nende osalemine liidu
programmides.

Euroopa

Vabakaubanduse

Programm on avatud ka kahe- ja mitmepoolsetele koostöömeetmetele, mis on ette nähtud valitud
riikidele või piirkondadele nende riikide või piirkondade tasutud lisaassigneeringute või
kokkulepitud erikorra alusel.
Programm võimaldab koostööd ja ühismeetmeid riikidega, kes ei osale programmis, ning kultuurija loomesektoris tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, Euroopa
Nõukogu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon või Maailma Intellektuaalse Omandi
Organisatsioon, programmi eesmärkide teostamise ühise rahastamise alusel.
Kolmandatest riikidest pärit taotlejate pakkumised võidakse välja valida juhul, kui toetuse
määramise kuupäevaks on sõlmitud kokkulepped, milles sätestatakse kord selliste riikide
osalemiseks eelnimetatud määrusega kehtestatud programmis.
(Ajakohastatud loetelu riikidest, kes täidavad määruse artiklis 8 nimetatud tingimused ja kellega
komisjon on alustanud läbirääkimisi, on kättesaadav järgmisel lingil:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en).
Ühendkuningriigist pärit taotlejatele: NB! Taotleja peab vastama toetuskõlblikkuse kriteeriumidele
toetuse kogu kestuse ajal. Kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust toetusperioodil, sõlmimata
Euroopa Liiduga kokkulepet, millega tagatakse konkreetselt Ühendkuningriigi taotlejate
toetuskõlblikkuse jätkumine, lõpetatakse teile Euroopa Liidu toetuse maksmine (samas osalemine
jätkub, kui võimalik) või palutakse teil projektist lahkuda, vastavalt toetuskokkuleppe artiklile II.17.
Projektijuht esitab taotluse kõigi partnerite nimel.
Füüsilised isikud ei ole toetuskõlblikud, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad või nendega
samaväärsed isikud, kui ettevõtja ei ole füüsilisest isikust eraldiseisev juriidiline isik.
3.

TOETUSKÕLBLIK TEGEVUS

Projektid, mis sisaldavad audiovisuaalset või uut digitaaltehnoloogia aspekti ja mida rakendatakse
vähemalt ühes järgmistest valdkondadest: muuseumid, elavetendused ja/või kultuuripärand.
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Projektis peab osalema vähemalt 3 partnerit, kes on asutatud programmi „Loov Euroopa“ 3 eri
osalisriigis.
Minimaalne projekti kohta taotletav summa on 150 000 eurot, mis moodustab maksimaalselt 60%
projekti kogumaksumusest.
Alla 150 000 euro taotlevaid projekte ei käsitata toetuskõlblikena.
Kulude toetuskõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2020 ja lõpeb 30. juunil 2021 (18 kuud).
Toetuse määramist kaalutakse üksnes toetuskõlblikkuskriteeriumidele vastavate taotluste puhul. Kui
taotlust peetakse toetuskõlbmatuks, saadetakse taotlejale põhjendustega kiri.

4.

TOETUSE MÄÄRAMISE KRITEERIUMID

Toetuskõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

Kriteeriumid
Asjakohasus
Euroopa
lisaväärtus

1

ja

Mõisted
Kriteeriumiga hinnatakse meetme sisu asjakohasust, sealhulgas
selle Euroopa mõõdet, lähtudes konkursikutse eesmärkidest.

Kriteeriumiga hinnatakse kavandatud meetme kvaliteeti,
Sisu ja tegevuse metoodika piisavust eesmärkide saavutamiseks, teostatavust ja
kvaliteet
kulutõhusust.
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Kriteeriumiga hinnatakse projekti tulemuste levikut seoses teabe
Projekti tulemuste jagamise / läbipaistvusega, toetuse mõjuga kultuuri- ja
mõju ja levik
loomekaupade võimalikule publikule ning meetme kestlikkuse
arendamise strateegiatega.
Projektimeeskonn Kriteeriumiga hinnatakse partnerluse ulatust, teadmiste vahetust
a ja partnerluse partnerluse raames ning ülesannete ja kohustuste jaotust meetme
kvaliteet
eesmärkidest lähtudes.
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5.
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25
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EELARVE

Kogueelarve on 1,75 miljonit eurot.
Liidu rahaline toetus ei tohi ületada 60% kõigist meetme toetuskõlblikest kuludest.
Taotletava toetuse minimaalne suurus on 150 000 eurot projekti kohta.
Toetuskõlblikena ei käsitata alla 150 000 eurot taotlevaid projekte.

6.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTPÄEV

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 20. juunil 2019 kell 12.00 (keskpäeval Brüsseli aja järgi),
kasutades elektroonilist taotlusvormi (e-vormi). Muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.
Taotlejad tagavad, et esitatakse kõik nõutud ja e-vormil nimetatud dokumendid.
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7.

TÄIELIK TEAVE

Juhendi täistekst koos taotlusvormidega on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-audiovisual-and-culture-contentthrough-digital-eacea062019_en
Taotlused peavad vastama kõikidele juhendis esitatud tingimustele ning need tuleb esitada,
kasutades ettenähtud e-vormi.
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