Menininkai kviečiami dalyvauti kultūrinio mobilumo programoje
2015 m. Lietuvos menininkai ir meno bei kultūros sričių darbuotojai vėl kviečiami
dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programoje. Šią programą
sudaro trys skirtingos dalys, kurios atskirai finansuoja menininkų mobilumą,
bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir menininkų rezidencijas. Artimiausi terminai
paraiškoms
–
jau
2015
m.
rugpjūčio
mėnesį.
Ši mobilumo programa siekia sukurti pagrindą naujoviškam ir dinamiškam meniniam ir
kultūriniam gyvenimui Baltijos jūros regione. Programos dėka menininkai gauna galimybę
pristatyti savo darbus, rengti bendrus projektus su kitų šalių menininkais ir kurti naujoje
aplinkoje. Pareiškėjai gali rinktis iš trijų programos modulių.
Mobilumo finansavimas, terminai paraiškoms pateikti rugpjūčio 20 d. ir spalio 22 d.
Modulio tikslas – finansuoti Šiaurės ir Baltijos regiono šalių meno srities atstovų mobilumą.
Programoje gali dalyvauti visų meno sričių profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai.
Finansuojamos individualių pareiškėjų 7 dienų nakvynės ir kelionės išlaidos.
Bendradarbiavimo tinklų finansavimas, terminas paraiškoms pateikti spalio 1 d.
Tinklui gali būti skiriamas vienerių metų veiklos finansavimas. Finansuojama ne daugiau kaip
70% visų tinklo paraiškoje nurodytų išlaidų. Pasibaigus minėtam laikotarpiui sėkmingai
veikiantis tinklas galės kreiptis dėl ilgalaikės veiklos finansavimo. Paraiškas gali teikti kultūros
ir meno įstaigos, organizacijos ir menininkai, veiksmingai kuriantys tarptautinius tinklus visais
lygmenimis ir tarp visų šalių.
Menininkų rezidencijų rėmimas finansuoja menininkų rezidencijas, kurios sudaro darbo
sąlygas profesionaliems menininkams ir kitų meno sričių specialistams iš Šiaurės ir Baltijos
šalių. Šio modulio artimiausias paraiškų terminas bus paskelbtas 2015 metų IV ketvirtį. Pagal
šį modulį paraiškos iš individualių menininkų nepriimamos.
Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa pradėta vykdyti 2009 m. siekiant
sustiprinti trijų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ir penkių Šiaurės šalių (Danijos,
Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos) bendradarbiavimą meno ir kultūros srityse.
Paraiškoms naudojama elektroninė paraiškų sistema. Programą administruoja ir paraiškas
priima Šiaurės šalių kultūros centras, įsikūręs Helsinkyje, Suomijoje.
Visas Šiaurės ministrų tarybos rėmimo programas, kuriose gali dalyvauti pareiškėjai iš Baltijos
šalių, galima rasti Šiaurės ministrų tarybos biuro tinklapyje.
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