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TOETUSE EELARVE: 1,6 miljonit € aastas (kõik 3 moodulit kokku)

― MOODULID

• reisitoetus, 

• koostöövõrkude toetus (lühike ja pikk), 

• loomeresidentuuride toetus

― OTSUSTAMINE
• Toetuse eest vastutab Soomes asuv Põhjamaade Kultuuripunkt
• Taotlemine on elektrooniline
• Taotlemine on inglise keeles
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Põhja- ja Baltimaade kultuuri 
mobiilsusprogramm



KELLELE?
Professionaalsed loomeisikud ja kuni kuueliikmelised loomekollektiivid:
― kunstnikud
― kirjanikud
― tõlkijad
― kuraatorid
― produtsendid
― kultuuritoimetajad ja –teadlased jt

MIKS?
― piirkonnas koostöö elavdamiseks
― piirkonna erinevuste/sarnasuste paremaks mõistmiseks
― piirkonna kunstnike ja nende teoste laiemaks tutvustamiseks
― osavõtt konverentsidest, loomealastest kohtumistest, töötubadest jms

TÄHTAJAD:
― 11.01.2021 – 08.02.2021
― 01.03.2021 – 31.03.2021
― 01.09.2021 – 30.09.2021
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Reisitoetus



Reisitoetus
Tähtsaimad tingimused: 

― toetus hõlmab nii reisitoetust kui ka päevaraha (suurus sõltub sihtkohast ja reisipäevade arvust)

― reisi pikkus võib olla kuni 10 päeva (üks riik)

― taotleja ja reisija peavad olema üks ja sama isik

― grupitaotluste puhul peab nähtuma liikmete omavaheline kunstiline seotus 

― kõik grupi liikmed peavad reisi alustama ja lõpetama samal ajal ja samast sihtpunktist

― reis ei saa alata enne kui 2 kuud pärast taotlusvooru tähtaega

― Taotlust hinnatakse põhinedes järgmistele punktidele:

• Koostöö võimalused

• Kvaliteet ja sisu

• Põhja-Balti mõõde
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Koostöövõrgud

KELLELE?

Organisatsioonid, asutused ja üksikisikud (professionaalid):
― kunstnikud
― produtsendid
― kultuuritoimetajad ja –teadlased jt

MIKS?

― kontaktide laiendamiseks
― kogemuste ja teadmiste vahetamiseks
― erialaoskuste täiustamiseks
― korduvate kohtumiste, konverentside, visiitide tegemiseks
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Koostöövõrgud

MOODULID:
― lühiajalised (kuni 1 aasta)
― Pikaajalised (kuni 3 aastat)

TÄHTAJAD:
Lühiajalised:   25.01.2021 – 26.02.2021

20.08.2021 – 20.09.2021

Pikaajalised: 25.01.2021 – 26.02.2021 

7



Tähtsaimad tingimused:

― selge eesmärk ja ajakava

― võrk loob uusi koostöövõrgu vorme (kultuuriliselt mitmekesised ning erinevaid kultuuri- ja 
kunstiinimesi ühendavad koostööd)

― võrk luuakse kavandamaks kunstilisi algatusi, loomaks protsesse ja koostööd, mis 
mõjutavad avalikku arvamust

― osalejad: vähemalt kolmest Põhjamaast VÕI vähemalt kolmest Balti riigist VÕI vähemalt 
kolmest osapoolest nii Põhjamaadest kui ka Balti riikidest

― toetus katab kuni 70% ehk kuni 20 000 eurot eelarvest

― projekti tegevus saab alata 2 kuud pärast taotlusvooru tähtaega
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Lühiajalised koostöövõrgud (kuni 1 aasta)



― selgelt sõnastatud eesmärk

― innovaatilised ideed ja algatused. Eelistatud on uued võrgud, kultuuriliselt mitmekesised 
ning erinevaid kultuuri- ja kunstiinimesi ühendavad koostööd

― tegevus on läbipaistev ja kommunikatiivne

― võrk levitab enda, oma töö ja selle tulemuste kohta teavet

― osalejad: vähemalt kolmest Põhjamaast VÕI vähemalt kolmest Balti riigist VÕI vähemalt 
kolmest osapoolest nii Põhjamaadest kui ka Balti riikidest

― toetus katab kuni 50 % ehk kuni 100 000 eurot eelarvest

― projekti tegevus saab alata 2 kuud pärast taotlusvooru tähtaega
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Pikaajalised koostöövõrgud (kuni 3 aastat)



Loomeresidentuurid

KELLELE?
― stuudiod
― ateljeed

MIKS?
― külaliskunstnike ja –kultuuritegelaste kutsumiseks
― külaliskunstnike ja –kultuuritegelaste töökeskkonna loomiseks

▪ Toetus katab nii reisi- kui ka elamiskulud

TÄHTAJAD:
― 11.01.2021 – 11.02.2021
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Loomeresidentuurid

Tähtsaimad tingimused:

― taotlus peab hõlmama vähemalt kahte kunsti- ja/või kultuuritegelast

― taotleja valib ise, milliseid kunsti- ja/või kultuuritegelasi kutsub

― taotleja pakub elamis- ja töövõimalusi professionaalsetele kunsti- ja kultuuritegelastele

― taotlejal on selge tegevuskava ja tahe toetada uuenduslikku kunstilist tegevust

― kunstnikul olema võimalik keskkonnas töötada, tutvuda kolleegidega ja luua uusi 

kontakte

― residentuuri soovitatav kestvus on 2-4 kuud.
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Kultuuri- ja kunstiprogramm
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― TOETUSE EELARVE: 2,3 miljonit eurot aastas

― KELLELE?
• kunstnikud ja kultuuritegelased
• kunsti- ja kultuuriasutused
• organisatsioonid, kes teevad koostööd kunstnike ja kultuuritegelastega

― MILLEKS?
• uute ideede, kontseptsioonide ja protsesside arendamine ja katsetamine (uurimistöö, tootmine, esitlemine)
• teadmiste ja oskuste vahendamiseks (seminarid, töötoad, meistriklassid, kursused jms)

― OTSUSTAMINE
• Toetuse eest vastutab Soomes asuv Põhjamaade Kultuuripunkt
• Taotlemine on elektrooniline ja inglise keeles

― TÄHTAJAD

- 08.02.2021 – 08.03.2021 

- 10.08.2021 – 13.09.2021



Kultuuri- ja kunstiprogramm
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Tähtsamad tingimused toetuse saamiseks:

― projekti peab olema kaasatud vähemalt kolm Põhjala riiki, lisaks teised maad või 
piirkonnad, sh Balti riigid;

― toetust saavad vaid esma- ja ühekordsed projektid, mis kestavad kuni kolm aastat;

― projekt peab olema kunstilises mõttes põhjendatud ning selle tegevusega panustatakse 
oma kunsti- või kultuurivaldkonna arengusse Põhjalas;

― Taotlust hinnatakse põhinedes järgmistele punktidele:
• Põhjamaine mõõde
• Koostöö
• Kvaliteet
• Jätkusuutlikus



Kunsti- ja kultuuriprogramm vs kultuuri 
mobiilsusprogramm 

▪ Kultuuri mobiilsusprogramm – soovite pikema aja jooksul arendada uusi koostööprojekte, 
vahetada parimaid tavasid ja teadmisi teiste kunsti- ja kultuurivaldkonna 
inimeste/organisatsioonidega. 

▪ Kultuuri- ja kunstiprogramm - planeerite ühte seminari, konverentsi või töötuba, mis on 
avatud ka laiemale avalikkusele kui võrgustiku partnerid.
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Kontakt:

program@nordiskkulturkontakt.org

grete.kodi@norden.ee

Kuidas koostada taotlust:
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/application/

mailto:program@nordiskkulturkontakt.org
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