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Вкусът на здравето!
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Нов музикален проект 
в Балчик

„Творческа Европа“ – 
направление Медиа

В рамките на програ-
ма „Творческа Евро-
па“ – направление 
МЕДИА,Европейската 
комисия публикува пър-
вите три покани за пред-
ставяне на предложения в 
подкрепа на аудио-визуал-
ната индустрия, като тази 
година средствата от ЕС 
за финансиране на про-
ектите възлизат на общо 
226 милиона евро. Новите 
покани за 2022 г. са в об-
ластите: разработване на 
видеоигри и многоизмер-
ни съдържания, мрежи 
на европейски фестивали 
и МЕДИА 360°, приго-
дени за подпомагане на 
съществуващите отрасли, 
нови таланти и пазари, 
както и за насърчаване на 
сътрудничеството между 
различни сектори. В до-
пълнение към тези пър-
воначални покани, беше 

публикувана и покана за 
представяне на предложе-
ния във връзка с медийна-
та грамотност, която по-
пада в междусекторното 
направление на програма 
„Творческа Европа“ и об-
хваща 2,4 милиона евро 
от фондовете на ЕС. На 
портала на Комисията, 
посветен на възможност-
ите за финансиране и за 
участие в търгове  ще 
бъдат публикувани още 
няколко покани в рамки-
те на трите направления 
на програма „Творческа 
Европа“.
Целта е да се подкрепи 
възстановяването на ау-
дио-визуалния сектор и да 
се засили неговата конку-
рентоспособност както в 
Европа, така и в световен 
мащаб. 
Комисарят по въпросите 
на вътрешния пазар Ти-

ери Бретон заяви: „През 
2022 г. ще увеличим под-
крепата си за секторите на 
културата и творчеството 
в Европа, които са сери-
озно засегнати от кризата 
с COVID-19. Днес обявя-
ваме първата от дълга по-
редица от възможности за 
финансиране, за да под-
крепим този ключов сек-
тор не само по време на 
неговото възстановяване, 
но и след това. „Творческа 
Европа“ ще инвестира в 
иновации от областта на 
цифровите технологии и 
в новите видове съдържа-
ние — от телевизионни 
сериали от висок клас, до 
виртуалната реалност.“ 
През 2022 г. програма 
„Творческа Европа“ раз-
полага с бюджет, увели-
чен с около 30 % в сравне-
ние с 2021 г.
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Стартира проектът „Си-
лата на хоровата общ-
ност - Виртуален мост 
във време на социална 
изолация“, който се ре-
ализира с финансовата 
подкрепа на Национа-
лен фонд „Култура“. 
Проектът  има за цел 
да запознае широката 
аудитория с магията и 
красотата на пеенето в 
хоров състав, на това 
да си част от общност, в 
която хората са активни 
и позитивни. 
В рамките на половин 
година екипът на „Му-
зикален свят-Балчик“ 
ще посети шест учеб-
ни институции в града: 
ОУ „АНТИМ I“, ОУ 
„КИРИЛ И МЕТО-
ДИЙ“, СУ „ХРИСТО 
БОТЕВ“, ДГ „ЗНАМЕ 
НА МИРА“, ДГ „ЧАЙ-
КА“ и ДГ „ЗДРАВЕЦ“.
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