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IARSCRÍBHINN I
Faisnéis chomhlántach faoi na gníomhaíochtaí atá le cistiú
1.

AN TSRAITH CHULTÚIR

Is leo seo a leanas a dhéanfar tosaíochtaí na sraithe CHULTÚIR den chlár, dá dtagraítear in
Airteagal 4, a shaothrú:
Gníomhaíochtaí cothrománacha:

(a)

Tionscadail chomhair;

(b)

líonraí Eorpacha d'eagraíochtaí cultúir agus cruthaitheachta ó thíortha éagsúla;

(c)

Ardáin chultúrtha agus chruthaitheacha uile-Eorpacha;

(d)

Soghluaisteacht ealaíontóirí agus oibreoirí cultúrtha agus cruthaitheacha;

(e)

Tacaíocht d’eagraíochtaí cultúrtha agus cruthaitheachta chun cuidiú leo oibriú
ar an leibhéal idirnáisiúnta;

(f)

Forbairt beartas, comhar agus cur chun feidhme i réimse an chultúir, go
háirithe trí shonraí a sholáthar agus dea-chleachtas agus tionscadail phíolótacha
a mhalartú.

Gníomhaíochtaí earnálacha:

GA

(a)

Tacaíocht don earnáil cheoil: an éagsúlacht, an chruthaitheacht agus an
nuálaíocht a chur chun cinn i réimse an cheoil, go háirithe repertoire ceoil a
dháileadh laistigh den Eoraip agus lasmuigh di, gníomhaíochtaí oiliúna agus
forbairt lucht spéise do repertoire Eorpach, agus tacaíocht do bhailiú agus
anailísiú sonraí;

(b)

Tacaíocht don earnáil leabhar agus foilsitheoireachta: gníomhaíochtaí
spriocdhírithe darb aidhm an éagsúlacht, an chruthaitheacht agus an nuálaíocht
a chur chun cinn, go háirithe aistriú agus cur chun cinn litríocht na hEorpa
laistigh den Eoraip agus lasmuigh di, oiliúint agus malartuithe do ghairmithe,
d’údair agus d’aistritheoirí na hearnála, mar aon le tionscadail thrasnáisiúnta
comhair, nuálaíochta agus forbraíochta san earnáil;

(c)

Tacaíocht don earnáil ailtireachta agus don earnáil oidhreachta cultúrtha:
gníomhaíochtaí spriocdhírithe i leith soghluaiseacht oibreoirí, forbairt
acmhainne, forbairt lucht spéise agus idirnáisiúnú na hearnála cultúrtha agus na
hearnála ailtireachta, cur chun cinn Baukultur, tacaíocht do chosaint, do
chaomhnú agus d’fheabhsú na hoidhreachta cultúrtha agus a luachanna, trí
mhúscailt feasachta, líonrú agus gníomhaíochtaí foghlama idir piaraí;

(d)

Tacaíocht d’earnálacha eile: gníomhaíochtaí spriocdhírithe i leith forbairt a
dhéanamh ar ghnéithe cruthaitheacha na hearnála dearthóireachta agus na
hearnála faisin, agus na turasóireachta cultúrtha, agus i leith chur chun cinn
agus ionadaíocht na n-earnálacha sin laistigh den Aontas Eorpach.
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Gníomhaíochtaí speisialta darb aidhm éagsúlacht chultúrtha agus oidhreacht na hEorpa
a dhéanamh infheicthe inbhraite agus an t-idirphlé idirchultúrtha a chothú:

2.

(a)

Príomhchathracha Cultúir na hEorpa, chun tacaíocht airgeadais a chinntiú do
Chinneadh Uimh. 445/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1;

(b)

An Lipéad Oidhreachta Eorpach, chun tacaíocht airgeadais a chinntiú do
Chinneadh Uimh. 1194/2011/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle2;

(c)

Duaiseanna cultúrtha de chuid an Aontais;

(d)

Laethanta Oidhreachta Eorpacha;

(e)

Tacaíocht do na hinstitiúidí cultúrtha Eorpacha sin a fhéachann le seirbhísí
cultúrtha ag a bhfuil scóip leathan gheografach a sholáthar go díreach do
shaoránaigh na hEorpa.

AN TSRAITH ‘MEDIA’

I dtosaíochtaí na sraithe MEDIA den chlár, dá dtagraítear in Airteagal 5, cuirfear san áireamh
ní amháin na difríochtaí ó thír go chéile a fhad a bhaineann le hinneachar closamhairc a léiriú,
a dháileadh agus a rochtain, ach méid agus saintréithe gach margaidh ar leith freisin, agus ina
theannta sin, saothrófar na tosaíochtaí sin ar na dóigheanna seo a leanas, inter alia:
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(a)

Saothar closamhairc a fhorbairt;

(b)

Inneachair teilifíse agus sraitheanna nuálacha a léiriú;

(c)

Uirlisí fógraíochta agus margaíochta, go háirithe ar líne agus trí úsáid a bhaint
as anailísíocht sonraí, chun méadú a dhéanamh ar shuntasacht, ar
infheictheacht, ar rochtain trasteorann agus ar aimsiú lucht spéise saothar
Eorpach;

(d)

Tacaíocht do dhíolacháin idirnáisiúnta agus do chur i gcúrsaíocht saothar
Eorpach neamhnáisiúnta, ar gach ardán, go háirithe le straitéisí dáileacháin
comhordaithe a bhaineann roinnt tíortha;

(e)

Tacaíocht do mhalartuithe idir gnólachtaí agus do ghníomhaíochtaí líonrúcháin
chun éascaíocht a dhéanamh do chomhléirithe Eorpacha agus idirnáisiúnta;

(f)

Saothair Eorpacha a chur chun cinn ag imeachtaí agus ar aontaí earnála laistigh
den Eoraip agus lasmuigh di;

(g)

Tionscnaimh darb aidhm forbairt lucht spéise agus oideachas scannánaíochta a
chur chun cinn, go háirithe iad sin atá dírithe ar lucht spéise óg;

(h)

Gníomhaíochtaí oiliúna agus meantóireachta darb aidhm acmhainn oibreoirí
closamhairc a mhéadú chun iad a chur in oiriúint d’fhorbairtí nua margaidh
agus do theicneolaíochtaí digiteacha;

(i)

Líonra Eorpach d’oibreoirí VOD (físeáin ar éileamh), ar scannáin Eorpacha
neamhnáisiúnta sciar nach beag dá gcuid scannán;

Cinneadh 445/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena
mbunaítear gníomhaíocht Aontais do Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa do na blianta 2020 go 2033
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1622/2006/CE (IO L 132, 03.11.2014, lch. 1).
Cinneadh Uimh. 1194/2011/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena
mbunaítear gníomhaíocht Aontais Eorpaigh i leith an Lipéid Oidhreachta Eorpaí (IO L 303, 22.11.2011,
lch. 1).
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(j)

Líonra(í) Eorpach(a) féilte, ar scannáin Eorpacha neamhnáisiúnta sciar nach
beag dá gcuid scannán;

(k)

Líonra Eorpach d’oibreoirí pictiúrlainne, ar scannáin Eorpacha neamhnáisiúnta
sciar nach beag dá gcuid scannán;

(l)

Bearta sonracha chun rannchuidiú le rannpháirteachas níos cothroime fear agus
ban a bhaint amach san earnáil closamhairc;

(m) Tacú le hidirphlé beartais, gníomhaíochtaí beartais nuálacha agus malartú deachleachtas, go háirithe trí ghníomhaíochtaí anailísíochta a dhéanamh agus
sonraí iontaofa a sholáthar;
(n)

3.

Malartú trasnáisiúnta taithí agus saineolais, gníomhaíochtaí foghlama idir
piaraí agus líonrú i measc lucht ceaptha beartas na hearnála closamhairc.

AN TSRAITH THRASEARNÁLACH

Is leo seo a leanas go háirithe a dhéanfar tosaíochtaí na sraithe THRASEARNÁLAÍ den chlár,
dá dtagraítear in Airteagal 6, a shaothrú:
Comhar beartais agus for-rochtain:
(a)

Forbairt beartais, malartú trasnáisiúnta taithí agus saineolais, gníomhaíochtaí
foghlama idir piaraí agus líonrú i measc eagraíochtaí cultúrtha agus
cruthaitheacha agus lucht ceaptha beartas, de chineál trasearnálach;

(b)

Gníomhaíochtaí anailísíochta trasearnálacha;

(c)

Gníomhaíochtaí tacaíochta arb é is aidhm dóibh comhar beartais agus forbairt
beartais trasteorann a chothú maidir leis an ról atá an gcuimsiú sóisialta sa
chultúr;

(d)

Feabhas a chur ar an eolas atá ag daoine ar an gclár agus ar na hábhair a
chlúdaíonn sé, for-rochtain do na saoránaigh a chothú, agus in-aistritheacht
torthaí lastall de leibhéal an Bhallstáit a éascú.

An tSaotharlann um Chruthaitheacht Nuálach:
(a)

Cineálacha nua cruthaitheachta a chothú ag na crosbhealaí mar a dtagann
earnálacha éagsúla cultúrtha agus cruthaitheacha le chéile, cuir i gcás trí úsáid
a bhaint as teicneolaíochtaí nuálacha;

(b)

Cuir chuige agus uirlisí nuálacha trasearnálacha a chothú chun gur fusa an
cultúr agus an chruthaitheacht, an oidhreacht chultúrtha san áireamh, a
rochtain, a dháileadh, a chur chun cinn, agus a chur chun ioncaim.

Deasca an chláir:
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(a)

An clár a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus faisnéis a sholáthar faoi
na cineálacha éagsúla tacaíochta airgeadais atá le fáil faoi chuimsiú bheartas an
Aontais;

(b)

An comhar trasteorann a chothú idir gairmithe, institiúidí, ardáin agus líonraí,
laistigh de gach ceann de na réimsí atá cuimsithe ag an gclár agus ó cheann go
chéile na réimsí sin;
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(c)

Tacú leis an gCoimisiún féachaint chuig ceartchumarsáid agus ceartchraobhscaoileadh thorthaí an chláir i measc na saoránach.

Gníomhaíochtaí trasearnálacha a thacaíonn leis na meáin chumarsáide nuachta:

GA

(a)

Cúram a dhéanamh de na hathruithe struchtúracha atá le déanamh in earnáil na
meán trí thimpeallacht sna meáin a chothú ina bhfuil an éagsúlacht agus an
t-iolrachas faoi réim agus faireachán a dhéanamh air sin.

(b)

Tacú le hardchaighdeáin léiriúcháin sna meáin trí chomhar, iriseoireacht
trasteorann comhoibríoch agus inneachar ardcháilíochta a chothú;

(c)

Litearthacht sna meáin a chur chun cinn d’fhonn caoi a thabhairt do na
saoránaigh ar thuiscint chriticiúil ar na meáin a shealbhú;
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IARSCRIBHINN II
Táscairí
AN tSRAITH CHULTÚIR:
Líon agus scála na gcomhpháirtíochtaí trasnáisiúnta a cruthaíodh de bharr an chláir
An líon ealaíontóirí agus gníomhaithe cultúrtha agus/nó cruthaitheacha atá soghluaiste (i dtéarmaí geografacha) lasmuigh dá
dteorainneacha náisiúnta, de réir tír tionscnaimh
An líon daoine a bhíonn ag rochtain saothair chultúrtha agus chruthaitheacha Eorpacha a cruthaíodh de bharr an chláir, lena
n-áirítear saothair neamhnáisiúnta
An líon tionscadal ar thacaigh an clár leo, a bhí dírithe ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste, go háirithe daoine óga dífhostaithe
agus imircigh
An líon tionscadal ar thacaigh an clár leo, ar tionscadail iad a raibh baint ag eagraíochtaí tríú tír leo

AN tSRAITH ‘MEDIA’
An líon daoine a bhíonn ag rochtain saothair closamhairc Eorpacha neamhnáisiúnta, ar saothair iad ar thacaigh an clár leo
An líon rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí foghlama ar thacaigh an clár leo arb é a meas gur tháinig feabhas ar a gcuid
inniúlachtaí agus gur mhéadaigh a infhostaithe atá siad dá mbarr
Líon agus buiséad na gcomhléiriúchán a forbraíodh agus a cruthaíodh le tacaíocht an chláir
An líon daoine a sroicheadh le gníomhaíochtaí cur chun cinn idir gnólachtaí sna margaí móra

AN tSRAITH THRASEARNÁLACH:
Líon agus scála na gcomhpháirtíochtaí trasnáisiúnta a bunaíodh (táscaire ilchodach do shaotharlanna um chruthaitheacht
nuálach agus do ghníomhaíochtaí sna meáin nuachta)
An líon imeachtaí a d’eagraigh deasca an chláir, lenar cuireadh an clár chun cinn

GA
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