
                                        
 

 

OFERTE DE PARTENERIAT PENTRU PROIECTE DE COOPERARE 

APEL 2021 

 

Eufonia (Germania) 

publicat la 19 august 2021 
Caută parteneri din diferite domenii culturale pentru a organiza un proiect 

interdisciplinar cu accent pe sunet, artă, știință și impact social. 
 

Fundacja Rozwoju Społeczenstwa Kreatywnego (Polonia) 
publicat la 19 august 2021 

Organizația este interesată să se implice în proiecte vizând artele spectacolului, 
patrimoniul cultural, artele vizuale, literatura, arhitecturs, tehnologia, designul sau 

industriile creative. 
 

SASKY Municipal Education and Training Consortium (Finlanda) 
publicat la 11 august 2021 

Caută parteneri din zona centrelor culturale, formatorilor din zona muzicală, precum și a 

companiilor din domeniul TIC pentru un proiect care să dezvolte oportunități în domeniul 
educației muzicale, matematicii, tehnologicei și a jocurilor. 

 
Kép-Szín-Ház Foundation (Ungaria) 

publicat la 11 august 2021 
Doresc să fie parteneri în proiecte vizând artele spectacolului, patrimoniul cultural, artele 

vizuale, literatura și muzica. 
 

Stavros Halioris Social Centre (Grecia) 
publicat la 06 august 2021 

Caută parteneri activi în zona artelor spectacolului, artelor vizuale, educației artistice și 
culturale, precum și a conștientizării sociale și de mediu pentru proiectul THRACE. Acesta 

urmărește să implice grupuri social vulnerabile în activități artistice și culturale și să 
atingă o serie de obiective de sustenabilitate a mediului. 

 

Red Arrayan (Spania) 
publicat la 03 august 2021 

Caută parteneri pentru un proiect în domeniul patrimoniului cultural imaterial și 
meșteșugurilor artistice în zona rurală. 

 
Associació Cultural Tabalà (Spania) 

publicat la 29 iulie 2021 
Organizația are drept obiective promovarea culturii, oferirea de oportunități tinerilor, 

dinamizarea vieții locale/rurale și promovarea toleranței, egalității și respectului. 
Asociația dorește să se implice ca parteneră în proiecte. 

 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1145-Partner_search_form_Eufonia.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1144-Partner_search_form_FRSK.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1143-Partner%20search%20form%20SASKY%20Finland.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1142-Partner_search_form_Kep-Szin-Haz_Foundation.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1141-THRACE_Partner%20Search%20Form%20(from%20Greece).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1140-PS_Red%20Arrayan_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1139-PS_Tabala_ES.pdf


                                        
 

HAMACA cultural platform (Spania) 
publicat la 29 iulie 2021 

Doresc să fie parteneri într-un proiect care își propune să creeze un laborator de 

inovație. 
 

QUÁSAR TEATRO (Spania) 
publicat la 29 iulie 2021 

Organizația este interesată să coopereze în domeniile artelor spectacolului și artelor 
vizuale. 

 
Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V. (Germania) 

publicat la 27 iulie 2021 
Caută parteneri pentru un proiect care vizează realizarea unui program la nivel european 

de promovare a lecturii în rândul preșcolarilor, precum și distribuirea literaturii europene 
pentru copii în diferite țări europene. 

 
Croatian Association of Theatre Critics and Theatre Scholars (Croația) 

publicat la 23 iulie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect care vizează crearea unei platforme internaționale de 
experți axată în primul rând pe reflecția critică și teoretică asupra artelor spectacolului 

(dans, teatru contemporan). 
 

Baj Pomorski Theatre (Polonia) 
publicat la 23 iulie 2021 

Caută parteneri în rândul organizațiilor din domeniile artelor spectacolului, artelor 
vizuale, literaturii și tehnologiei pentru un proiect care vizează pregătirea a două 

spectacole de teatru bazate pe operele lui Shakespeare, a unui nou festival internațional 
Shakespeare, conectarea cu alte teatre europene și crearea unei noi platforme de 

schimb artistic.  
 

Central Elétrica (Portugalia) 
publicat la 22 iulie 2021 

Central Elétrica este un centru de creații și rezidențe instalat într-o veche centrală 

termoelectrică din Porto. Organizația dorește să fie parteneră în proiecte, implicându-se 
în activități de dezvoltare a unor programe de rezidențiat, laboratoare și ateliere; 

organizarea și găzduirea de întâlniri / cicluri programatice legate de obiectivele 
proiectelor. 

 
Companhia João Garcia Miguel (Portugalia) 

publicat la 22 iulie 2021 
Caută parteneri din domeniul artelor spectacolului și tehnologiei pentru un proiect care 

se adresează organizațiilor din țările de frontieră ale Europei. 
 

RUBIHAUS (Spania) 
publicat la 21 iulie 2021 

Casa de discuri La Rubia Producciones cu experiență în utilizarea noilor tehnologii caută 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1138-PS_Hamaca_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1137-PS_QuasarTeatro_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1136-Partner%20search%20form_2021_PWS.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1135-2021%20Partner%20search%20form-%20HR%20Perform%20arts.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1134-PL_Baj_Pomorski_Partner_search_form.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1133-Partner%20search%20form%20CRL%20JUL2021%20en.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1132-Partner%20search%20-%20Borders%20of%20Europe_final.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1131-PS_Rubihaus_ES.pdf


                                        
 

parteneri pentru un proiect axat pe promovarea artistelor emergente. 
 

Municipality of La Palma del Condado (Spania) 

publicat la 21 iulie 2021 
Consiliul local din La Palma del Condado caută parteneri, în special organizații cu 

expertiză în identificarea, catalogarea, evaluarea și conservarea nevoilor muzeografice, 
pentru un proiect axat pe colecții private și participarea activă a comunităților locale la 

creșterea valorii acestora. 
 

Laterna Magica (Ungaria) 
publicat la 20 iulie 2021 

Caută parteneri pentru proiectul URBAN FOLK centrat pe conectarea patrimoniului 
cultural tradițional cu diverse categorii de tineri defavorizați din zona urbană, prin 

intermediul educației artistice non-formale. 
 

Office of Design (Spania) 
publicat la 19 iulie 2021 

Organizația dorește să fie parteneră în proiecte din domenii precum: arhitectură și 

design, artă contemporană, tehnologie și new media. 
 

City council of Las Palmas de Gran Canaria (Spania) 
publicat la 16 iulie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect în domeniul muzicii care pune accentul pe 
îmbunătățirea competențelor și abilităților femeilor, inclusiv pe promovarea drepturilor 

egale. 
 

Panagiotis Karousos (Grecia) 
publicat la 14 iulie 2021 

Caută parteneri în domeniul muzicii clasice. 
 

eLearning Lab, Dept of Primary Education, University of Crete (Grecia) 
publicat la 14 iulie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect de mai mică amploare care conectează domeniul 

educației cu domeniul culturii, utilizând tehnologiile de învățare avansată prin realitatea 
augmentată cu scopul de a evidenția patrimoniul cultural și de a încuraja creativitatea. 

 
Estonian Anthropocene Center (Estonia) 

publicat la 12 iulie 2021 
Organizația dorește să fie parteneră în proiecte din domeniile: artă, științele naturii, 

filozofie, tehnologie. 
 

Estonian War Museum – General Laidoner Museum (Estonia) 
publicat la 09 iulie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect de amploare medie care promovează schimbul de 
experiențe și de bune practici pentru conservarea textilelor și utilizarea lor în cadrul 

expozițiilor. 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1130-PS_ExhibN_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1129-Partner_search_laterna_.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1128-PS_Officeofdesign_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1127-PS_%20LPGC_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1126-Karousos_Partner-search-form-2021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1125-eLearning%20Lab-%20UoC%20Partner-search-form-2021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1124-Creative%20Europe,%20Partner%20search%20form%20Estonian%20Anthropocene%20Center%20(2).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1123-Partner%20search%20formWar%20museum.pdf


                                        
 

 
Lisbon Architecture Triennale (Portugalia) 

publicat la 06 iulie 2021 

Trienala de Arhitectură de la Lisabona, membră a Future Architecture Platform, dorește 
să se alăture proiectelor culturale vizând arhitectura contemporană, tehnologia și 

accesibilitatea, dezvoltarea de programe și ateliere educaționale pentru tineri. 
 

Timelinefy (Portugalia) 
publicat la 06 iulie 2021 

Timelinefy este o platformă digitală care funcționează ca resursă de mediere culturală 
prin cronologii interactive. Platforma este interesată să se implice în diferite tipuri de 

proiecte din domeniul patrimoniului digital. 
 

ArtWorks (Portugalia) 
publicat la 06 iulie 2021 

Organizația a dezvoltat un program de rezidențe dedicat artiștilor care utilizează molozul 
industrial ca materie primă pentru creația artistică. ArtWorks caută parteneri pentru: 

extinderea programului de rezidențe dincolo de domeniul artelor vizuale 3D / Media art / 

spectacole / sunet; cercetare în domeniile utilizării materialelor, economiei circulare, 
noilor tehnologii și tehnicilor de manipulare a materialelor. 

 
NATIONAL LIBRARY OF GREECE (Grecia) 

publicat la 02 iulie 2021 
Biblioteca este interesată să participe în proiecte vizând patrimoniul cultural (dezvoltarea 

publicului, digitalizare, managementul riscurilor în conformitate cu principiile Pactului 
verde european). 

 
Lightfestival Öövalgel (Estonia) 

publicat la 01 iulie 2021 
Caută parteneri pentru un proiect care îmbină artele spectacolului, artele vizuale și 

patrimoniul cultural. 
 

4AD Music Club (Belgia) 

publicat la 18 iunie 2021 
Pe lângă concerte, clubul găzduiește și filme, expoziții, piese de teatru, evenimente și 

ateliere literare, rezidențe artistice. De asemenea, 4AD este un loc puternic angajat în 
mediul social, cu un dezvoltat profil ecologic. Organizația dorește să se implice în 

proiecte vizând muzica contemporană, mobilitatea artiștilor, dezvoltarea durabilă și 
ecologia. 

 
Gabriello Entertainment Europe (Danemarca) 

publicat la 18 iunie 2021 
Organizația este specializată în realizarea de spectacole muzicale, lungmetraje și jocuri 

pe computer. Caută parteneri pentru realizarea de proiecte în domeniile sale de 
competență. 

 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1122-Partner%20search%20form%202021_Tienal.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1121-Timelinefy%20-%20Partner%20Search%20Form.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1120-Partner%20search%20form%202020_ArtWorks.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1119-National%20Library%20of%20Greece.PSF.%20Creative%20Europe-Culture.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1118-Partner%20search%20form%202021%20oovalgel.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1116-4AD_PARTNER%20SEARCH.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1115-PS_Gabriello%20Entertainment_2021.pdf


                                        
 

ZAGREB SOLOISTS (Croația) 
publicat la 18 iunie 2021  

Organizația este activă în domeniul muzicii și dorește să participe în proiecte vizând 

artele spectacolului, artele vizuale, literatura și arhitectura. 

 
Muze d.o.o. (Croația) 

publicat la 18 iunie 2021 
Organizația intenționează să se alăture unui proiect din domeniul patrimoniului, mai 

precis vizând protecția și valorificarea patrimoniului cultural sau / și natural. De 
asemenea, organizația este interesată de parteneriatul în proiecte cu dezvoltare a 

turismului durabil, dar și de cele care vizează îmbunătățirea cunoștințelor și 
competențelor profesioniștilor din cultură. 

 
OFFORM3D, L.t.d. (Cehia) 

publicat la 17 iunie 2021 
Organizația este primul studio de modă digital din Republica Cehă, având misiunea de 

crește a gradului de conștientizare a modului în care industria confecțiilor poate beneficia 

de trecerea în mediul digital. Caută parteneri printre companiile de design, studiourile de 
modă, universitățile axate pe modă și decidenții politici. 

 
SOUND EARTH LEGACY (Spania) 

publicat la 17 iunie 2021 
Organizația specializată în pe arta sonoră, practici de peisaj sonor, patrimoniu și 

schimbări climatice, dorește să fie parteneră în proiecte în domeniul muzicii. 
 

Pärnu Loomelinnak (Estonia) 
publicat la 14 iunie 2021 

Organizația este specializată în realizarea de concerte de muzică live și dorește să intre 
în cooprare în proiecte vizând reorganizarea spațiilor muzicale după pandemie. 

 
Istituto Europeo di Design (Spania) 

publicat la 01 iunie 2021 

Institutul dorește să fie partener în proiecte în domeniul educației și designului, cu 
accent pe: modă, arte vizuale, management și comunicare. 

 
Dantz (Spania) 

publicat la 24 mai 2021 
Organizația specializată în realizarea de muzică electronică și avangardistă și dorește să 

fie ăarteneră în proiecte din domeniul muzicii și artei. 
 

Fondazione Teatro Comunale di Modena (Italia) 
publicat la 11 mai 2021  

Construit în 1841, Fondazione Teatro Comunale di Modena a devenit de atunci unul 
dintre principalele teatre de operă din Italia. Organizația dorește să participe în proiecte 

de cooperare în domeniul patrimoniului și muzicii care abordează probleme legate de 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1114-Partner%20search%20form%20HR-%20Schubert%20Annivers.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1113-MUSES_Partner%20search%20form%20HR.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1112-partner_search_OFFORM3D.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1111-PS_SouthEarthLegacy.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1110-Klubitempel%202021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1109-PS_%20IED_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1108-PS_DANTZ_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1117-Partner%20search%20form%2010%205%202021%20Teatro%20Comunale%20Modena.pdf


                                        
 

mediu și Pactul verde european. 
 

Mentor in Culture (Grecia) 

publicat la 10 mai 2021 
Caută parteneri pentru un proiect care îmbină arta contemporană, tehnologia, 

patrimoniul, programele și atelierele educaționale adresate tinerilor. 
 

CHORUS (Grecia) 
publicat la 10 mai 2021 

Caută parteneri pentru un proiect care îmbină spectacolele muzicale, producțiile de 
teatru și dans, lecturile de carte și poezie, realizarea de turnee culturale și programe 

educaționale și pentru tineri.  
 

Saté-Atre (Franța) 
publicat la 07 mai 2021 

Caută parteneri pentru un proiect având drept scop identificarea unor legături comune 
care leagă teatrul și hipnoza, găsirea unor tehnici de scriere teatrală folosind principiile 

hipnozei și urmărirea felului în care teatrul poate afecta hipnoza (tehnica și principiile 

sale terapeutice). 
 

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia) 
publicat la 06 mai 2021 

Caută parteneri pentru un proiect axat pe ideea unei reprezentări transnaționale a 
colecțiilor de dansuri de patrimoniu aflate atât în proprietate publică, cât și privată. 

 
Université de Bourgogne (Franța) 

publicat la 28 aprilie 2021 
Caută parteneri în rândul teatrelor, organizațiilor din domeniul artelor vizuale și a 

laboratoarelor creative pentru realizarea unui proiect care își propune să aducă un public 
nou în teatre și să promoveze tinerii artiști. 

 
Cultural Assotiation ARTISTAS Y. (Spania) 

publicat la 26 aprilie 2021 

Compania de teatru dorește să se implice ca parteneră în proiecte care promovează 
strategii și activități pentru utilizarea noilor tehnologii în procesele de producție, 

diseminare și distribuție specifice domeniului artelor spectacolului. 
 

Quo Vadis dance company (Grecia) 
publicat la 26 aprilie 2021 

Asociația dorește să colaboreze cu organizații din domeniul artelor spectacolului pentru 
realizarea unui proiect care să cerceteze metode de conectare a artiștilor și publicului din 

întreaga lume prin intermediul dansului. 
 

Notranjska regional park (Slovenia) 
publicat la 23 aprilie 2021 

Caută parteneri specializați în organizarea de rezidențe sau festivaluri, precum și 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1107-Partner-search-form-2021-MENTOR-GR.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1106-Partner%20search%20form%202021%20-%20CHORUS%20-%20GR.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1105-Partner%20search%20form%202021%20(1).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1104-ZRC%20SAZU_Creative-Europe-Partner-search-GNI.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1103-Partner%20search%20form%202021%20-%20filled%5b1%5d.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1102-PS_ARTISTAS_Y_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1101-Quo%20Vadis.Partner-search-form-2020.docx.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1100-Notranjska%20regional%20park_Slovenia_CE%20Partner%20Search%20form.pdf


                                        
 

managementul patrimoniului natural și cultural, cu scopul realizării unui proiect care să 
exploreze potențialul mediului natural de a acționa ca spațiu cultural și să dezvolte 

capacitățile comunităților rurale și periurbane care doresc să utilizeze mediul natural 

pentru activități culturale într-un mod durabil. 
 

Homeworld Kft. (Ungaria) 
publicat la 22 aprilie 2021 

Organizația se ocupă de digitalizarea documentelor, ziarelor și articolelor din secolul XX. 
Ei sunt interesați să fie parteneri în proiecte vizând patrimoniul cultural. 

 
Taulara S.r.l. (Italia) 

publicat la 19 aprilie 2021 
Organizația are experiență în digitizarea arhivelor istorice. Taulara dorește să participe 

ca partener, punând la dispoziție cele mai adecvate abilități și cele mai avansate 
tehnologii digitale pentru conversia documentelor vechi în format digital, protejând 

colecțiile de arhive, prin producerea de imagini digitale de înaltă definiție care reproduc 
cu exactitate documentele pe hârtie. 

 

FOCO MUSICAL PORTUGAL (Portugalia) 
publicat la 13 aprilie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect de cooperare de amploare medie, cu scopul de a 
înființa un festival cu caracter formativ, care include prezentări de concerte de orchestră, 

recitaluri de operă și sesiuni de muzică de cameră.  
 

MeetShareDance Association (Spania) 
publicat la 07 aprilie 2021 

Asociația promovează bune practici în domeniul incluziunii prin artă incluzivă, dar și o 
rețea internațională de persoane și grupuri din domeniul dansului care lucrează cu 

persoane cu dizabilități. 
 

Fundación Mainel (Spania) 
publicat la 07 aprilie 2021 

Organizația dorește să fie parteneră în proiecte domeniul artelor vizuale. 

 
AYE CULTURA SOCIAL S.COOP. (Spania) 

publicat la 07 aprilie 2021 
Organizația dorește să fie parteneră în proiecte vizând: artele spectacolului și sociale, 

educația, teatrul social și vizual, dialogul intercultural și integrarea socială și dezvoltarea 
publicului. 

 
Olympolis Art Project (Grecia) 

publicat la 05 aprilie 2021 
Asociația caută parteneri pentru a realiza un proiect vizând domenii precum: artele 

spectacolului, patrimoniu cultural imaterial, arte vizuale, literatură, arhitectură, 
tehnologie, gastronomie, turism, dezvoltarea publicului, coeziune socială. Folosind arta 

ca instrument, proiectul își propune să activeze spații publice, schimburi artistice, 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1099-Partner_search_form_2020_homeworld-1.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1098-Partner%20search%20form%20Taulara.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1097-PT_Partner%20search_FocoMusical.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1096-ES%20PS_2021_MeetShareDance.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1095-ES%20PS_2021_FundacionMainel.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1094-ES%20PS_2021_AYE%20Compa%C3%B1%C3%ADa.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1093-Partner-search-Olympopolis%20Art%20Project%20Greece.pdf


                                        
 

dezvoltarea noilor idei pe probleme de etică / estetică de mediu și socială, ținând seama 
întotdeauna de rețeaua socială modernă aflată într-o continuă dezvoltare. 

 

Asociación Viver Creatiu (Spania) 
publicat la 29 martie 2021 

Organizația dorește să fie parteneră în proiecte vizând economia creativă și hub-urile 
digitale creative (inclusiv proiecte care promovează noi modele de afaceri, transformarea 

digitală, educația și antreprenoriatul). 
 

Turku University of Applied Sciences (Finlanda) 
publicat la 26 martie 2021 

Academia de arte din cadrul Universității caută parteneri din diverse sectoare, proiectul 
lor propunând realizarea de ateliere multi-art și colaborări între artiști care 

experimentează cu lumina și întunericul. 
 

Foundation NEW WAVE (Polonia) 
publicat la 23 martie 2021 

Doresc să participe ca lider sau ca parteneri în proiecte legate de dezvoltarea dansului 

contemporan, în special legate de utiizarea noilor tehnologii. 
 

Czapski Art Foundation (Polonia) 
publicat la 19 martie 2021 

Doresc să fie parteneri în proiecte de cooperare, având experiență în domeniul 
digitalizării. 

 
THEAMA – Inclusive Theater for the Disabled Theatro Atomon me 

Anapiria (Grecia) 
publicat la 17 martie 2021 

Organizația dorește să se implice ca parteneră în proiecte care abordează probleme 
legate de grupuri sociale dezavantajate sau marginalizate. 

 
Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije (Slovenia) 

publicat la 16 martie 2021 

Înființată în 1988, Imago Sloveniae este unul dintre cele mai mari ONG-uri culturale din 
Slovenia, conectând 55 de spații de spectacole și concerte din țară și străinătate. 

Organizația dorește să fie parteneră în proiecte de cooperare europeană. 
 

Fundación DEARTE Contemporáneo (Spania) 
publicat la 15 martie 2021 

În calitate de lider sau partener dorește să lupte pentru repopularea zonelor rurale prin 
artă și să creeze o rețea pentru schimburi culturale și sinergii sociale. 

 
Building Bridges Cultural Association (Spania) 

publicat la 15 martie 2021 
Caută parteneri (organizații culturale și artistice specializate în lucrul cu tinerii, în special 

cu migranții sau refugiații) cu scopul realizării unui proiect care să aducă tinerii artiști 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1092-PS_Viver_Creatiu_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1091-Partner%20search%20form%20Turku%20UAS%20Finland.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1090-Fundacja_NOWA_FALA.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1089-CAF_NEW_Partner_search_form.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1088-Partner-search-THEAMA-2021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1088-Partner-search-THEAMA-2021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1087-Creative-Europe-Partner-search-Imago%20Sloveniae.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1086-PS_DEARTE_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1085-PS_Buildingbrides_ES.pdf


                                        
 

manageri culturali mai aproape de sectorul TIC. 
 

Associació Cultural Arran Del Cel (Spania) 

publicat la 15 martie 2021 
Caută parteneri pentru un proiect care urmărește să creeze o rețea de colaborare, care 

să promoveze participarea activă a diferiților agenți culturali pe baza nevoilor, 
utilizărilor, dinamicii, fluxurilor și comportamentelor din spațiul public. 

 
Asoc. Artistico Cultural Con Salero (Spania) 

publicat la 15 martie 2021 
Organizația dorește să fie parteneră în proiecte legate de teme și priorități, precum: 

procese creative comunitare și participative; mediere culturală și artistică; tehnologii 
audiovizuale și consolidarea capacităților; creație audiovizuală; recuperarea 

patrimoniului cultural; dezvoltarea publicului cultural și artistic; educaţie.  
 

Rossocarminio (Italia) 
publicat la 12 martie 2021 

Organizează „Sophia - la Filosofia in festa”, festival filozofic și cultural care reunește unii 

dintre cei mai importanți filozofi și profesioniști din domeniul culturii. Doresc să intre în 
parteneriate pentru a dezvolta festivalul. 

 
Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational 

Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise (Slovenia) 
publicat la 12 martie 2021 

Dorește să participe ca lider sau partener în proiecte de cooperare, cu scopul dezvoltării 
unor inițiative legate de artă și muzică, în special privind minoritățile culturale. 

Organizația a fost implicată în proiectele dezvoltate de orașul Maribor, Capitală 
Europeană a Culturii 2012 și Capitala Europeană a Tineretului 2013. 

 
Slovenian Association of Literary Translators (Slovenia) 

publicat la 12 martie 2021 
Doresc să fie parteneri în proiecte de cooperare în domeniul literaturii, traducerilor și, 

rezidențelor pentru traducători. 

 
Khora ApS (Danemarca) 

publicat la 10 martie 2021 
Doresc să fie parteneri în proiecte de cooperare cu accent pe utilizarea realității virtuale 

și / sau augmentate pentru creaarea de experiențe vizitative semnificative și captivante. 
 

Les Concerts de Poche (Franța) 
publicat la 04 martie 2021 

Caută parteneri pentru un proiect din zona muzicii adresat tinerilor din zona rurală care 
au un acces scăzut la cultură.  

 
The agency of artists in exile (Franța) 

publicat la 04 martie 2021 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1084-PS_Arran_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1083-PS_ConSaler_ES.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1082-Partner%20search%20form%20(1).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1081-EPEKA%20Slovenia%20-%20Creative%20Europe%20PIF%202021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1081-EPEKA%20Slovenia%20-%20Creative%20Europe%20PIF%202021.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1080-Creative-Europe-Partner-search-form-2021_%20DSKP_Slovenia.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1079-Partner%20search%20form%20for%20Creative%20Europe%20project%20applications_Khora.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1078-Partner%20search%20ConcertsdePoche.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1077-Partner%20search%20form%202021%20-%20aa-e.pdf


                                        
 

Caută parteneri pentru un proiect care va experimenta atât căi de integrare 
transdisciplinară pentru artiștii în exil, cât și modele inovatoare de participare și 

colaborare pentru a proteja și a promova diversitatea în instituțiile culturale. 

 
Autour du Louvre Lens (Franța) 

publicat la 03 martie 2021 
Caută parteneri în rândul școlilor de design, al centrelor comunitare, al muzeelor din 

zona patrimoniului industrial, cu scopul realizării unui proiect care să reunească tineri, 
designeri și instituții culturală, care să propună idei pentru reînnoirea orașelor lor. 

 
Melissanthi Spei (Grecia) 

publicat la 08 ianuarie 2021 
Organizația dorește să fie parteneră în proiecte de cooperare de mai mică amploare din 

domenii precum: modă, folclor, artă tradițională și organizare de rezidențe artistice. 
 

MIUT SCENA ARTYSTYCZNA (Polonia) 
publicat la 20 decembrie 2020 

Caută parteneri din domeniul artelor spectacolului pentru un proiect care va reuni 

elemente teatrale și de arte plastice. 
 

PRAGA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL (Portugalia) 
publicat la 18 martie 2020  

Caută parteneri pentru un proiect care urmărește crearea unei rețele europene de 
rezidențe și promovarea lucrărilor artiștilor contemporani tineri, în locații mici și medii. 

 
Marmita puppet theater (Grecia) 

publicat la 06 martie 2020  
Caută parteneri pentru un proiect care vizează sensibilizarea publicului cu privire la criza 

globală a apei, prin intermediul teatrului de păpuși. 

 

https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1076-Partner%20search%20ALLv2.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1075-Partner-search-form-2020%20Melissanthi%20Spei.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/1074-NEW_2020_Partner_search_form%20(1).pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/980-Partner%20search%20form%202020_PRAGA.pdf
https://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/965-Partner-search-form-2020.pdf

