
Бюро “Творческа Европа”, офис “Култура”

СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА 
“ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА” 

_____________ 

Kакво е необходимо да знаете за подготовката на бъдещия си проект? 

ПРИОРИТЕТИ 

Подпрограма “Култура” на програма “Творческа Европа” (ТЕ) обхваща много различни 
сектори на културните и творчески индустрии : от литература през визуални изкуства, 
културно наследство, мода, архитектура, дизайн, театър, танц и други. 

За да кандидатствате по повечето от направленията, трябва да сте официално 
регистрирана организация, която работи в областта на културата от поне 2 години. 

Можете да научите повече за условията за участие и сроковете за кандидатстване тук. 

Без значение каква точно е сферата на дейност на организацията ви, вашият проект трябва 
да отговаря на един от приоритетите, залегнали в основата на ТЕ : мобилност (между 
допустимите по програмата държави, но и отвъд), иновативни бизнес модели, приложими 
към културния и творчески сектор, както и създаването и развиването на нови публики. 

МОБИЛНОСТ 

Блестящите идеи не са достатъчни, за да участвате в програма ТЕ.  
Дейностите в проекта на вашата организация трябва да бъдат разгледани в общия 
европейски контекст. Преди всичко програмата се фокусира върху работата на 
международно ниво.  

Културните, творческите и аудио-визуалните организации трябва да се развиват отвъд 
националните си граници и да си сътрудничат с организации от други европейски страни.  

Но също така е необходимо да имат ясна аргументация защо е толкова важно да се 
възползват от тази мобилност: да подобрят професионалните си умения чрез 
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сътрудничество с партньори, да получат достъп до иновации, да намерят нова аудитория и 
нови пазари за проектите си. 

РАЗВИТИЕ 

“Творческа Европа” не е програма за набиране на средства в подкрепа на музей или 
дадена институция. Тъй като програмата не е насочена единствено към реализирането на 
еднократен културен продукт  - театрални изпълнения, изложби, концерти и други, 
въпросът тук не е колко добро е вашето изкуство или колко впечатляващи са вашите 
постановки или спектакли. 

Искате ли да подобрите капацитета и ефективността на вашата организация? Искате ли да 
получите разпознаваемост на институционално ниво в сферата на вашата дейност? Това 
са основни въпроси, на които трябва да си отговорите преди да пристъпите към 
подготовката на проектно предложение. 

Важно е да имате стратегия за своята реализация, да разберете как искате да се развиете 
в бъдеще и как конкретно ТЕ може да ви помогне. Това е една наистина добра възможност 
за укрепването на вашата организация. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Задължително условие за участие по всички направления на ТЕ (с изключение на 
Литературните преводи) е да намерите европейски партньори.  

Допустими страни за сътрудничество са не само пълноправните страни-членки на ЕС, а и 
Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, 
Сърбия, Грузия, Молдова, Украйна, Тунис, Армения и Косово (списъкът се актуализира 
периодично тук).  

Целта на подобно сътрудничество в културното пространство не е да обедини формално 
няколко национални проекта, а да способства обмена на знания, умения и добри практики. 

• Малките проекти за сътрудничество могат да получат съфинансиране от ТЕ до 200 000 
евро и изискват участници от поне 3 страни.  

• За големите проекти са необходими поне 6 участника и е възможно съфинансиране до 2 
милиона евро. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Проектите за Европейско сътрудничество поставят общ проблем и търсят съвместни 
методи за неговото преодоляване. Например, липсват интересни възможности за 
провеждане на арт резиденции, затова потенциални партньори от България, Албания и 
Северна Македония разработват проект за алтернативни такива, приложими на европейско 
ниво.  

Не по-малко важно е вашите проекти да засягат глобални проблематики, приоритизирани 
от политиката на ЕС. Климатичните промени, миграцията, достъпът до култура и изкуство, 
дигитализацията и нейните ефекти върху начините на създаване и разпространение на 
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културно съдържание - това са някои от основните предизвикателства за сектора днес, на 
които добрите проекти би следвало да търсят решения. 

СЪМИШЛЕНИЦИ 

Една от важните предпоставки за реализацията на успешен проект е намирането на 
надеждни партньори. В днешно време, за да осъществите контакт с чуждестранни 
организации, дори не е необходимо да пътувате извън границите на страната си. 

• Следете и посещавайте културни събития с международно съдържание: изложби, 
семинари, фестивали и други, на които да разширите вашите контакти.  

• Също така можете да се присъедините към някои от многобройните европейски културни 
мрежи, функциониращи на членски начала. 

• Съветваме ви да търсите успешно реализирани проекти, финансирани по ТЕ. Един от 
преките пътища е чрез интернет страниците на националните Бюра към ТЕ.  

• Не забравяйте да регистрирайте вашата организация в онлайн портала на Европейската 
комисия, за да получите достъп до пълната база данни на програмата.  

• В процеса на подготовка на вашия проект се обърнете към международни културни 
представителства (Гьоте институт, Френски институт в България и други), които могат да 
ви препоръчат организации, доказали се като надеждни партньори по програмата. 

Ако искате да научите повече за програмата, да се абонирате за нашия информационен 
бюлетин или да се свържете с нас - пишете ни на contact@creativeeurope.bg
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