Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού
Στόχος:
Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο:


Την προβολή και ανάδειξη του χορογραφικού έργου, με τρόπο που να μπορεί να συμβάλει και στην
υποκίνηση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό συμμετοχή του κοινού σε
δραστηριότητες χορού στην Κύπρο,



Την ενθάρρυνση της χορογραφικής δημιουργικότητας,



Τη στήριξη της κινητικότητας του χορογραφικού έργου και των δημιουργών του τομέα στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, και



Την παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης των μελών της χορευτικής κοινότητας σε θέματα χορού στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι:


Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), με κύρια καταστατική επιδίωξη τη
δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτισμού,



Ομάδες φυσικών προσώπων, και



Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (προσοντούχοι επαγγελματίες από τον χώρο του χορού, όπως
χορευτές, χορογράφοι, χοροδιδάσκαλοι)που είναι Κύπριοι υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη
διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων:


Για φορείς και τις ομάδες φυσικών προσώπων:
1. Προβολή / ανάδειξη του χορογραφικού έργου:
α. Παρουσίαση χορογραφικού έργου.
β. Διοργάνωση Φεστιβάλ χορού ή άλλης δράσης χορού.
2. Ενθάρρυνση χορογραφικής δημιουργικότητας:
α. Παρουσίαση χορογραφικού έργου.
β. Διοργάνωση Φεστιβάλ, διαγωνισμών ή άλλης δράσης χορού.
3. Κινητικότητα:
α. Συμμετοχή χορογραφικού έργου του αιτητή σε φεστιβάλ ή πλατφόρμες ή άλλες δράσεις χορού
στο εξωτερικό.
β. Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών με ξένους φορείς και δίκτυα χορού.
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γ. Διοργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας στην Κύπρο (residencies) και συμμετοχή σε αντίστοιχα
προγράμματα στο εξωτερικό.
4. Επιμόρφωση:
α. Διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων χορού ή/και συμμετοχή του αιτητή σε
σεμινάρια ή εργαστήρια ή άλλη δράση χορού στο εξωτερικό.
β. Διεξαγωγή έρευνας με θεματική σχετική με το χορό στην Κύπρο αποκλειστικά.


Για φυσικά πρόσωπα:
1. Συμμετοχή σε σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλη δράση χορού στο εξωτερικό.

Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας


Για φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων:
1. Ποιοτικά (δημιουργικά/καλλιτεχνικά/θεωρητικά) χαρακτηριστικά και σκεπτικό δραστηριότητας
(Σ.Β.: 35%).
2. Συνάρτηση επιδιωκόμενου στόχου δραστηριότητας με ειδικούς στόχους Σχεδίου και συμβολή της
στην ανάπτυξη του τομέα (Σ.Β.: 30%).
3. Προφίλ αιτητή/συντελεστών/συνεργατών/συμμετεχόντων (Σ.Β.: 15%).
4. Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας, οργάνωσης και προγραμματισμού (Σ.Β.: 10%).
5. Ρεαλιστικότητα οικονομικού προγραμματισμού/οργάνωσης εσόδων (Σ.Β.: 10%).



Για φυσικά πρόσωπα:
1. Ποιοτικά (δημιουργικά/καλλιτεχνικά/θεωρητικά) χαρακτηριστικά και σκεπτικό δραστηριότητας
(Σ.Β.: 45%).
2. Συνάρτηση επιδιωκόμενου στόχου δραστηριότητας με τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου και
συμβολή της στην ανάπτυξη του τομέα (Σ.Β.: 40%).
3. Προφίλ αιτητή/συντελεστών/συνεργατών/συμμετεχόντων (Σ.Β.: 15%).
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Επιλέξιμες Δαπάνες, Χρηματοδότηση
Δικαιούχοι

Επιλέξιμες Δαπάνες






Φορείς








Ομάδες
Φυσικών
Προσώπων







Ενοίκιο χώρου
Αγορά υπηρεσιών/τεχνική υποστήριξη
(ηχητικά, φωτισμός, βιντεογράφηση,
φωτογράφηση).
Τέλη εγγραφής/συμμετοχής σε δραστηριότητα
(μόνο στο εξωτερικό)
Αεροπορικό εισιτήριο (μετ΄ επιστροφής)
Δαπάνες προβολής δραστηριότητας
(σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού
προβολής, διαφήμιση στα ΜΜΕ)
Αμοιβές δημιουργών (χορογράφος, χορευτής,
μουσικός, ενδυματολόγος, δραματουργός,
σκηνογράφος, video-artist και άλλος
δημιουργικός συντελεστής του οποίου η
ιδιότητα να δηλώνεται επακριβώς)
Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (διαμονή,
διατροφή, διακίνηση) (€100/μέρα, μέχρι 5
μέρες)
Επίδομα συντήρησης (residency) στην Κύπρο
(€60/μέρα μέχρι 1 μήνα)
Ενοίκιο χώρου
Αγορά υπηρεσιών/τεχνική υποστήριξη
(ηχητικά, φωτισμός, βιντεογράφηση,
φωτογράφηση).
Τέλη εγγραφής/συμμετοχής σε δραστηριότητα
(μόνο στο εξωτερικό)
Αεροπορικό εισιτήριο: από Κύπρο στο
εξωτερικό, από εξωτερικό στην Κύπρο (μετ΄
επιστροφής)
Δαπάνες προβολής δραστηριότητας
(σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού
προβολής, διαφήμιση στα ΜΜΕ)
Αμοιβές δημιουργών (χορογράφος, χορευτής,
μουσικός, ενδυματολόγος, δραματουργός,
σκηνογράφος, video-artist και άλλος
δημιουργικός συντελεστής του οποίου η
ιδιότητα να δηλώνεται επακριβώς)
Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (διαμονή,
διατροφή, διακίνηση) (€100/μέρα, μέχρι 5
μέρες)
Επίδομα συντήρησης (residency) για ξένους
στην Κύπρο (€60/μέρα μέχρι 1 μήνα)
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Ένταση
Χρηματοδότησης
Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
70-80: 65%

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
81-90: 75%

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
91-100: 85%

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
70-80: 65%

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
81-90: 75%

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
91-100: 85%

Ανώτατο Όριο
Χρηματοδότησης
€ 8,000

€ 12,000

€ 16,000

€3,000

€5,000

€7,000
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Φυσικά
Πρόσωπα




Αεροπορικά εισιτήρια (Κύπρος-εξωτερικόΚύπρος)
Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (διαμονή,
διατροφή, διακίνηση) (€100/μέρα, μέχρι 5
μέρες)
Τέλη εγγραφής/συμμετοχής σε δραστηριότητα
(μόνο για τις περιπτώσεις δραστηριότητας στο
εξωτερικό)

Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
70-80: 65%
Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
81-90: 75%
Δραστηριότητες με
σταθμισμένη
βαθμολογία από
91-100: 85%

€1,000

€1,500

€2,000

Καταληκτικές ημερομηνίες:


Για φορείς: 18/12/2015



Για φυσικά πρόσωπα και ομάδες: τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την υλοποίηση της
δραστηριότητας
α. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο θα εξετάζονται κατά τον μήνα
Μάιο.
β. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τους μήνες Μάιο μέχρι Αύγουστο θα εξετάζονται κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο.
γ. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο θα εξετάζονται κατά τον
μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Agiou Nicolaou 33, NICOLAIDES TOWER,
5th Floor, Office 502, Engomi, 2408 Nicosia, CYPRUS

Fax: +357 22 353735
Tel:+ 357 22 355935

Email: info@kalys-solutions.com
Website: www. kalys-solutions.com

