




Kreativt Europa

│ Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en 

europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs 

strategi Europe – 2020, for bærkraftig og inkluderende økonomisk

vekst. 

│Aktiviter og tiltak – nedslagsfeltet og påvirkning – på tvers av

grenser – transnasjonale.

Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?



Kreativt Europa

│ - ga nye perspektiv på arbeidet

│- ga mer synlighet

│- nådde et nytt og større publikum

│- økt mobilitet

│- ble mer profesjonelle

Hvorfor gå inn i et EU-prosjekt?



Kulturprogrammet

│Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og 
kreative aktører i Europa (og utenfor)

│Oversettelse og promotering av europeisk litteratur. 

│ Kulturelle og kreative nettverk i Europa som styrker 
sektorens kapasitet  til å operere internasjonalt. 

│Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere 
og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og 
kunstneriske arbeider.

Hva kan det søkes om tilskudd til?



Samarbeidsprosjekter

│Å styrke den kulturelle og kreative sektorens kapasitet til å operere 

internasjonalt.

│Å fremme mobilitet og sirkulasjon av kunstnere, aktører, 

produksjoner, kulturelle og kreative tjenester og produkter.

│Å bidra til innovasjon og kreativitet i kunst- og kulturfeltet.

│Å bidra til publikumsutvikling.

Tre hovedmålsettinger og ett tverrgående tema



Kapasitetsbygging

│Understøtte ferdigheter, kompetanse og kunnskap som styrker 
sektoren – (inkludert testing av nye ”forretnings- og 
styringsmodeller”, digitalisering, innovative tilnærminger til 
publikumsutvikling)

│Støtte tiltak som gjør kulturelle og kreative aktører i stand til å 
samarbeide internasjonalt, samt til å internasjonalisere sine 
karrierer og aktiviteter (langsiktige strategier) 

│Styrke organisasjoner og internasjonalt nettverksbygging med det 
formål å fasilitere for tilgang til profesjonelle muligheter 
internasjonalt.

Tre prioriterte fokusområder?



Mobilitet og 

sirkulasjon 

│Støtte til internasjonale kulturaktiviteter så som utstillinger, 

utvekslinger,  og festivaler

│Støtte sirkulasjon av europeisk litteratur (videst mulig 

nedslagsfelt) 

│ Støtte til publikumsutviklingstiltak som et virkemiddel for å 

stimulere interesse og økt tilgang til europeisk kulturelt og 

kreativt arbeid, samt til materiell og immateriell kulturarv. 

Tre prioriterte fokusområder ?



Samarbeidsprosjekter  
- utveksling  gjennom aktiviteter som opplæring og 

workshops og materiell og websider i tilknytning til dette

- utveksling mellom kulturaktører gjennom besøk og 

residensopphold 

- teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, 

konserthaller, operahus etc. fra forskjellige land som 

sammen co-produserer og/eller opptrer og turnerer 

- transnasjonal sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander 



Samarbeidsprosjekter  

│Lite samarbeidsprosjekt: Minst tre aktører fra minst tre 

forskjellige land. Støtte opp til 200 000 Euro – utgjøre 

maksimum 60% av totalbudsjettet

│Stort samarbeidsprosjekt: Minst seks aktører fra minst seks 

forskjellige land. Støtte opp til 2 millioner Euro – utgjøre 

maksimum 50% av totalbudsjettet. 

│For både små og store prosjekter er maksimum varighet 48 

mnd, ingen nedre grense.

Generelt for alle målsettinger og alle prioriteringer 



Samarbeidsprosjekter  

│Årlige utlysninger i juli måned 

│Første utlysning av midler 10 desember 2013. Frist for 

søknader er da 5 mars 2014. Planlagte aktiviteter kan starte opp 

mellom september og desember 2014 for små prosjekter og 

mellom oktober og desember 2014 for store.

Generelt for alle målsettinger og alle prioriteringer 



Eksperter til Kreativt 

Europa 

│EUs program har en utlysning ute for å melde seg som 

ekspert til Kreativt Europa – dvs delta i vurderingen av 

programmene. 

Utlysning allerede ute - løpende




