
Výzva programu Perform Europe pro umělce, umělecké
kolektivy, prostory, společnosti a festivaly

Kompletní pokyny a kritéria pro podávání žádostí v rámci programu Perform Europe
najdete v angličtině na této stránce.

Perform Europe je pilotní projekt financovaný Evropskou komisí. Jeho cílem je podpořit
experimentování a zajistit, aby divadelní a koncertní turné v zemích zapojených do projektu
Creative Europe byly udržitelnější a inkluzivnější. Více si můžete přečíst zde.

V současné době se připravujeme na zahájení zkušebního provozu grantového schématu
Perform Europe. Zkušební fáze bude sestávat ze dvou kroků:

1) V prvním kroku se vystupující (umělci, kolektivy, společnosti a promotéři, kteří
vytvořili umělecké dílo) a platformy (festivaly, zařízení a další organizace nabízející

vystoupení) budou ucházet o účast v procesu společného vzdělávání Perform Europe a

možnosti networkingu podporovaného digitální platformou. Výzva je podrobně
popsána níže. Pro podávání žádostí bude otevřena od 15. června. Uchazeči
vybraní v tomto kroku budou pozvaní k druhému kroku.

2) Ve druhém kroku, během a po ukončení vzdělávání a networkingu budou
uchazeči mezi sebou utvářet partnerství, spoluvytvářet návrhy turné a distribuce a
žádat o granty v rámci programu Perform Europe. Celkový rozpočet je 1,5 milionu
EUR. Výše grantu se bude pohybovat od 10 000 EUR do 100 000 EUR. Druhá výzva
bude zveřejněna na konci července pouze pro uchazeče vybrané v prvním
kroku (viz podrobnější časová osa procesu pro podávání žádostí do programu
Perform Europe na webových stránkách Perform Europe).

Žádosti pro zapojení do prvního kroku se budou moci podávat od 15. června do 7.
července prostřednictvím digitální platformy Perform Europe. Vzhledem k tomu, že
tato první výzva bude otevřena pouze tři týdny, můžete se začít připravovat ještě
dnes. Níže získáte podrobnější informace o tom, o čem celý projekt je.

http://www.performeurope.eu/get-involved
http://www.performeurope.eu/nutshell
http://www.performeurope.eu/get-involved
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Koho hledáme v prvním kroku?

Organizace a profesionály na volné noze, kteří:

● pracují v oblasti divadelního umění: divadlo, tanec, performance (včetně
amatérských), cirkus a pouliční umění. Vezměte prosím na vědomí, že živá
hudební vystoupení (včetně opery nebo muzikálu) nejsou do programu Perform
Europe zahrnuta, s výjimkou hudebního divadla.

● producenty: kteří mají umělecké dílo nebo umělecké iniciativy, které by chtěli
přinést do jiných zemí - fyzicky, digitálně nebo kombinací obou variant v období
od října 2021 do konce června 2022,

● promotéři: kteří mají festival nebo prostor nebo jiný obsah, díky kterému chtějí
představit umělecké dílo z jiné země v období od října 2021 do konce června
2022,

● sídlí v jedné ze zemí zapojených do programu Creative Europe* (viz úplný
seznam na této stránce) nebo ve Velké Británii,

● mají vizi přeshraniční spolupráce prostřednictvím sdílení zdrojů, s důrazem na
spravedlnost a solidaritu,

● již využívají alternativní a inovativní postupy pro turné a distribuci a mohou je
předvést, a také ty, kteří

● touží inovovat své postupy a mají vizi, jak to udělat, ale mohou čelit příliš
velkému množství omezení.

Obzvláště je výzva otevřena těm promotérům a producentům, kteří nejsou zatím v zemi,
kam chtějí umělecké dílo přinést, tolik vidět. Uvítáme žádosti od žen, umělců a organizací se
sídlem ve venkovských oblastech, osob se znevýhodněným sociálně-ekonomickým nebo
etnickým původem, identifikovaných jako LGBTQIA+, osob se zdravotním postižením a
dalších osob, které se identifikují jako součást nedostatečně zastoupené skupiny v prostředí
divadelního umění.

http://www.performeurope.eu
mailto:info@performeurope.eu
http://www.performeurope.eu/nutshell
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Co se od vás bude v prvním kroku, který se otevře 15. června, chtít?

● Obecné informace o vaší organizaci,

● Obecné informace o vašich uměleckých dílech (v případě producentů) nebo o
obsahu, který prezentujete - festival, zařízení, venkovní prostor - (v případě
promotérů), u kterých byste chtěli, aby byli součástí nabídky na spolupráci,

● Vaše vize a nápady na udržitelné a inkluzivní způsoby, jak přinést uměleckou
práci lidem a místům (400 slov),

● Jak vaše umělecké dílo/prezentovaný obsah, který je součástí vaší žádosti,
odpovídá této vizi (250 slov),

● Co byste chtěli získat z toho, že budete součástí partnerství zajišťovaného
projektem Perform Europe (250 slov) a o co byste byli ochotni se podělit
(dovednosti, znalosti, peníze, viditelnost, infrastruktura, zkušenosti, atd.) (300
slov)

Vezměte prosím na vědomí, že všechny tyto informace budou požadovány v angličtině.

Jak se můžete přihlásit? Výzva bude otevřena 15. června 2021 - přihlaste se k odběru
našeho zpravodaje, abyste dostávali oznámení. Mezitím se můžete připravit a začít
přemýšlet o bodech, které jsme nastínili výše. Můžete se tak připravit i na druhý krok
žádosti.

Více informací o prvním kroku, druhém kroku a časové ose programu Perform
Europe najdete v angličtině na webových stránkách Perform Europe.

http://www.performeurope.eu
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