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ANEXA I
Informații complementare despre activitățile care urmează să fie finanțate
1.

COMPONENTA CULTURĂ

Prioritățile componentei CULTURĂ a programului menționat la articolul 4 sunt urmărite prin
intermediul următoarelor acțiuni:
Acțiuni orizontale:

(a)

proiecte de cooperare;

(b)

rețele europene de organizații culturale și creative din diferite țări;

(c)

platforme culturale și creative paneuropene;

(d)

mobilitatea artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative;

(e)

sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel
internațional;

(f)

cooperarea, elaborarea politicii în domeniul culturii și punerea în aplicare a
acesteia, inclusiv prin furnizarea de date și prin schimbul de bune practici sau
proiecte pilot.

Măsuri sectoriale:
(a)

sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației
în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește distribuirea repertoriului
muzical în Europa și dincolo de granițele acesteia, acțiunile de formare și
lărgirea publicului pentru repertoriul european, precum și sprijinul pentru
colectarea și analiza datelor;

(b)

sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de
promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea și
promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de
granițele acesteia, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și
de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și
dezvoltare în sector;

(c)

sprijin pentru sectorul arhitecturii și pentru sectorul patrimoniului cultural:
acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, consolidarea capacităților,
lărgirea publicului și internaționalizarea sectoarelor arhitecturii și patrimoniului
cultural, promovarea Baukultur, sprijinul pentru protejarea, conservarea și
sporirea patrimoniului cultural și a valorilor sale prin acțiuni de sensibilizare,
prin crearea de rețele și prin activități de învățare inter pares;

(d)

sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice în favoarea dezvoltării
aspectelor creative ale sectorului modei și designului, precum și a turismului
cultural și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.

Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile diversitatea și patrimoniul cultural
european și să stimuleze dialogul intercultural:
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2.

(a)

Capitalele Europene ale Culturii care asigură sprijinul financiar pentru Decizia
nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului1;

(b)

Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia
nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului2;

(c)

premiile culturale ale UE;

(d)

Zilele europene ale patrimoniului;

(e)

sprijinul acordat unor astfel de instituții culturale europene care au drept scop
furnizarea către cetățenii europeni a serviciilor culturale directe cu o largă
acoperire geografică.

COMPONENTA MEDIA

Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de
diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul
audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt
urmărite, printre altele, prin:
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(a)

elaborarea de opere audiovizuale;

(b)

producția de conținut TV inovator și de scenarii narative în serie;

(c)

instrumentele de publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin
utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul
transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;

(d)

sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene nonnaționale pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de
distribuție care acoperă mai multe țări;

(e)

sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între
acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale;

(f)

promovarea operelor europene în cadrul evenimentelor și târgurilor din sector,
organizate în Europa și în afara acesteia;

(g)

inițiativele de promovare a lărgirii publicului și a educației cinematografice,
vizând în special publicul tânăr;

(h)

activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din
domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile
tehnologii digitale;

(i)

o rețea europeană a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o
proporție semnificativă de opere europene non-naționale;

(j)

rețeaua europeană (rețelele europene) de festivaluri care proiectează o proporție
semnificativă de opere europene non-naționale;

Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a
unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033
și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5.2014, p. 1).
Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de
instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303,
22.11.2011, p. 1).
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(k)

o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție
semnificativă de filme europene non-naționale;

(l)

măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din
perspectiva genului în sectorul audiovizual;

(m) dialogul privind politica de sprijin, acțiunile de politică inovatoare și schimbul
de bune practici, inclusiv prin activități analitice și prin furnizarea de date
fiabile;
(n)

3.

schimbul transnațional de experiență și know-how, activitățile de învățare inter
pares și relaționarea între factorii de decizie politică și sectorul audiovizual.

COMPONENTA TRANS-SECTORIALĂ

Prioritățile componentei TRANS-SECTORIALE a programului menționat la articolul 6 sunt
urmărite în special prin:
Cooperare și informare privind politica:
(a)

elaborarea politicii, schimbul transnațional de experiență și de know-how,
activitățile de învățare inter pares și relaționarea intersectorială între
organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică;

(b)

activități analitice intersectoriale;

(c)

acțiuni de sprijin care vizează promovarea cooperării politice transfrontaliere și
elaborarea de politici privind incluziunea socială prin intermediul culturii;

(d)

o mai bună cunoaștere a programului și a subiectelor pe care acesta le acoperă,
încurajarea sensibilizării cetățenilor, precum și contribuția la transferabilitatea
rezultatelor dincolo de nivelul statelor membre.

Laboratorul pentru inovare creativă:
(a)

încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale
și creative, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare;

(b)

promovarea abordărilor și a instrumentelor trans-sectoriale inovatoare pentru a
facilita distribuția, promovarea și monetizarea culturii și creativității, inclusiv a
patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.

Birourile programului:
(a)

promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații cu privire
la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii;

(b)

stimularea cooperării transfrontaliere între profesioniști, instituții, platforme și
rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program,
precum și între acestea;

(c)

sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării și difuzării adecvate către
cetățeni a rezultatelor programului.

Activități transversale care sprijină sectorul mijloacelor de informare în masă:
(a)
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abordarea schimbărilor structurale cu care se confruntă sectorul media prin
promovarea și monitorizarea unui cadru mediatic pluralist și divers;
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(b)

sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în
masă prin încurajarea cooperării, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră,
precum și a conținutului de calitate;

(c)

promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor să dezvolte o
înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă.
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ANEXA II
Indicatori
COMPONENTA CULTURĂ:
Numărul și amploarea parteneriatelor transnaționale create cu sprijinul programului
Numărul de artiști și de actori din domeniul cultural și/sau creativ care sunt mobili (din punct de vedere geografic) dincolo
de frontierele naționale, datorită programului de sprijin, în funcție de țara de origine
Numărul de persoane care au acces la operele culturale și creative europene generate de program, inclusiv la operele din alte
țări decât propria lor țară
Numărul de proiecte sprijinite de program adresate grupurilor dezavantajate, și anume tinerilor șomeri și migranților
Numărul de proiecte sprijinite de program care implică organizații din țări terțe

COMPONENTA MEDIA:
Numărul de persoane care au acces la operele audiovizuale europene din alte țări decât propria lor țară care sunt sprijinite
prin program
Numărul de participanți la activități de învățare sprijinite prin program care consideră că activitățile respective le-au
îmbunătățit competențele și capacitatea de inserție profesională
Numărul și bugetul coproducțiilor dezvoltate și create cu sprijinul programului
Numărul de persoane care au beneficiat de activități promoționale Business to Business pe marile piețe

COMPONENTA TRANS-SECTORIALĂ:
Numărul și amploarea parteneriatelor transnaționale formate (indicator sintetic pentru laboratoarele pentru inovare creativă
și pentru acțiunile mijloacelor de informare în masă)
Numărul de evenimente de promovare a programului organizate de către birourile programului
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