EDITAL PARA CANDIDATURAS

O Institut français (IF) e a Agence française de développement (AFD) lançam o edital
para candidaturas ao programa Accès Culture.
O programa Accès Culture tem o objetivo de acompanhar e financiar projetos culturais na
África, bem como favorecer o elo social e aumentar as colaborações entre agentes culturais
africanos e franceses. Com efeito, esse programa destina-se às Organizações da Sociedade
Civil (OSC) e às instituições culturais de coletividades territoriais (conservatórios, escolas
municipais de arte, etc.) que farão uma parceria para propor um projeto que responda a uma
necessidade local.
As estruturas elegíveis são as parcerias formadas por uma estrutura francesa e uma
estrutura africana com uma proposta de cooperação equitativa e de troca de boas práticas.
As estruturas elegíveis são: as associações, as fundações, as instituições culturais de
coletividades territoriais com pelo menos 2 (dois) anos de existência. O programa Accès
Culture busca igualmente incentivar a consolidação de parcerias de sinergias já existentes.
Os projetos elegíveis são os projetos de cooperação cultural que tenham atividades
direcionadas ao público com uma dinâmica de mediação cultural (sensibilização e formação
artística, iniciação a uma disciplina artística, organização de encontros artísticos, etc.). A meta
principal é reforçar o elo social, na África, e valorizar a ação cultural por razões sociais,
econômicas, culturais e/ou geográficas, de gênero ou por motivos de situação de deficiência.
Os projetos de parceria com duração de um ano e elegíveis a um auxílio a projeto fixo de
15.000 euros anuais. Esse financiamento terá um edital anual em 2022.
Os recursos disponibilizados não poderão ultrapassar 50% do orçamento global do projeto.
Cada parceiro deverá cofinanciar o projeto proposto à altura de 50% (em espécie ou em
valorização) e não poderá acumular esse recurso com qualquer outro auxílio do Institut
français ou da Agence française de développement.

Cronograma
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12 de Maio de 2022: Abertura do edital para projetos com candidaturas na plataforma:
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/accesculture

30 de Junho de 2022: Fechamento do edital para projetos
Julho a Setembro de 2022: Comissões de seleção
Meados de Setembro de 2022: Anúncio dos projetos selecionados

Contato
Jimmy BERTHÉ
Coordenador do projeto Accès Culture
Pôle culture et partenariats solidaires
Direction coopérations, dialogues, langues et sociétés

jimmy.berthe@institutfrancais.com

Todas as condições desse edital encontram-se no regulamento
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/accesculture

Com o apoio de

Através da sua participação no programa Accès Culture, Le Conseil Présidentiel pour l'Afrique apoia os operadores
culturais de África e da diáspora em França, embaixadores do imaginário comum entre África e França.
O laboratório Les Afriques dans le monde é um parceiro do programa Accès Culture através de um projecto de
investigação sobre a cidadania activa das diásporas africanas em França, através do prisma do empreendedorismo
cultural.
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