
АКТИВЕН КОНКУРС
КРАЕН СРОК: 17 МАРТ

ПРОЕКТИ ЗА 
„КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ“  



КОИ СА ОСНОВНИТЕ  ЦЕЛИ И 
ПРИОРИТЕТИ НА 
КОНКУРСА?

WWW.CREATIVEEUROPE.BG

ОБЩА ЦЕЛ НА КОНКУРСА

http://www.creativeeurope.bg


Да се стимулира побратимяването и 
изграждането на добросъседски отношения в 
рамките на Западните Балкани чрез проекти за 
културно сътрудничество.

ОБЩА ЦЕЛ НА КОНКУРСА

WWW.CREATIVEEUROPE.BG

http://www.creativeeurope.bg


                Конкретни цели на конкурса
 
• Засилване на трансграничното културно 
сътрудничество между държавите в 
Западните Балкани и държавите-членки на ЕС;

• Подобряване на конкурентоспособността 
на културните и творческите индустрии в 
региона.
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КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
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• Укрепване на капацитета на културните и 
творческите индустрии, за да могат да оперират 
на международно ниво;
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ПРИОРИТЕТИ
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• Увеличаване на международното 
разпространение на произведения 
на изкуството и мобилността на 
професионалистите в културния и творчески 
сектор;
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ПРИОРИТЕТИ
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• Насърчаване на междукултурния диалог 
между артисти, експерти от сферата на 
културата и широката общественост.

ПРИОРИТЕТИ
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КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ?
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• Допустими са само държави от ЕС и 
Западните Балкани;

• В партньорските проекти за конкурса могат 
да участват само юридически лица;

ИЗИСКВАНИЯ
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Минимум 5 партньорски организации 
                                 = 
1 ръководител     +     4 партньора

                                             2 от ЕС + 2 от Западни Балкани
от ЕС или Западни Балкани  
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Ръководителят и партньорите трябва да бъдат 
регистрирани в:

• Държава-членка на ЕС;
• Страните в Западните Балкани:       
Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, 
Черна гора, Република Северна Македония и 
Република Сърбия.

ИЗИСКВАНИЯ
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Изисквания

• Дейностите по проекта трябва да започнат 
между 1 януари 2021г. и 31 март 2021г.

• Минималната продължителност на проекта е 24 
месеца, а максималната – 48 месеца.

ИЗИСКВАНИЯ
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В настоящия конкурс не се приемат проектни 
предложения, които вече са били подадени за 
последния конкурс „Европейско сътрудничество“ 
на програма “Творческа Европа”.
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КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА 
ФИНАНСИРАНЕТО?
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• Минимум  100 000 евро за проект 
• Максимум  500 000 евро за проект

Не повече от 85% от общите допустими разходи 
              +
15% собствено финансиране от канидатите.
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ФИНАНСИРАНЕ
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КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
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Всички проекти се подават по електронен път. 

Новите кандидати трябва да регистрират свой
EU Login акаунт и да получат идентификационен 
код на участника (PIC).
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КАНДИДАТСТВАНЕ
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

За да научите повече за възможностите на 
програма “Творческа Европа” и посетете нашият 
сайт  www.creativeeurope.bg
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ЕКИПЪТ НА БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ БЪЛГАРИЯ
contact@creativeeurope.bg

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!   
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