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Šiaurės šalių kultūros rėmimo programos – ir lietuviams
Šiaurės ministrų tarybos biuras kviečia domėtis galimybėmis gauti finansinę paramą
kultūros ir meno sričių iniciatyvų įgyvendinimui. Pirmajam šių metų pusmečiui
numatyti net 9 įvairių programų ir fondų paraiškų teikimo terminai.
Kultūros ir meno sričių atstovai iš Lietuvos gali teikti paraiškas šiems finansavimo šaltiniams:
Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinei mobilumo programai, Šiaurės šalių kultūros fondui, Šiaurės
šalių kultūros ir meno programai bei Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komiteto projektų rėmimo
programai.
„Pagrindinis keliamas reikalavimas norint gauti finansinę paramą - planuojamos veiklos turi
būti susijusios su Šiaurės šalimis. Taip pat svarbu, kad projektas ar iniciatyva būtų novatoriški
ir pristatytų naujas idėjas“, - teigia Šiaurės ministrų tarybos biuro patarėjas Saulius
Abraškevičius.
Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinės mobilumo programos tikslas - didinti menininkų ir meno bei
kultūros srities darbuotojų mobilumą ir stiprinti bendradarbiavimo tinklų bazę. Programa
pradėta vykdyti 2009 metais, ji finansuoja profesionalaus meno ir kultūros sričių atstovų
kūrybines keliones iš/į Šiaurės šalis ir remia meno tinklų kūrimą Šiaurės ir Baltijos šalyse.
Šiaurės šalių kultūros fondas skiria paramą mažiems (ne daugiau 100.000 Danijos kronų) ir
dideliems (virš 100.000 Danijos kronų) meno, teatro, muzikos ir kitų kultūros sričių
projektams, kuriais siekiama skatinti Šiaurės šalių kultūrinį bendradarbiavimą.
Šiaurės šalių kultūros ir meno programa remia į Šiaurės šalių regioną orientuotus tarptautinius
profesionalaus ir mėgėjų meno ir kultūros projektus.
Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komiteto projektų rėmimo programa finansuoja vaikų ir jaunimo
organizacijų bei grupių projektus. Parama gali būti skiriama seminarams, mokymams,
konferencijoms, stovykloms, publikacijoms, kultūros renginiams.
Detalesnius programų aprašymus, paraiškų teikimo terminus ir jas administruojančių
organizacijų kontaktus rasite čia:
http://norden.lt/index.php?show_content_id=52&set_lang_id=lt
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