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Kreativa Europa är EU:s program för 

de kulturella och kreativa sektorerna 

2021−2017. Programmets övergripande mål:

• Skydda, utveckla och främja den 

europeiska kulturella och språkliga 

mångfalden och det europeiska 

kulturarvet

• Öka de kulturella och kreativa 

sektorernas konkurrenskraft och 

ekonomiska potential, särskilt 

inom den audiovisuella sektorn
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Kreativa Europa 2021−2027

Programmet består av tre delar:

• Programområde Kultur: stöd till kultursektorn i vid bemärkelse
(scenkonst, musik, bildkonst, form och design, konsthantverk, arkitektur, 
grafisk design, mode, kulturarv, litteratur, tidskrifter etc.)

• Programområde MEDIA: stöd till den audiovisuella sektorn 
(film, tv och dataspel)

• Sektorsövergripande programområde
Stöd för samarbeten mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn 
(kulturella och kreativa näringar) samt stöd till nyhetsmedier
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Budget 2021−2027

• Totalt 2,4 miljarder euro för de kommande sju åren

• Budgeten för föregående programperiod var 1,46 miljarder euro, 

en ökning med 63 procent

• Budgethöjningen innebär bland annat att nya stödformer inkluderats

i programmet, EU:s medfinansiering ökar och fler ansökningar kan finansieras

• En stor andel av budgeten ska fördelas år 2021−2022 pga effekterna av 

Covid-19 för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa 
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Programmets mål

• Stärka europeiskt och internationellt samarbete, samproduktioner och 
transnationell cirkulation av konstnärliga verk att nå publik i andra 
länder utanför det egna

• Öka de kulturella förbindelserna mellan länder och spridningen av verk 
inom och utanför Europa samt främja internationell samverkan och rörlighet

• Främja nya former av kulturellt skapande, experimentella metoder och 
användning av innovativ teknik

• Främja ett fritt, pluralistiskt och diversifierat medielandskap i Europa
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Tvärperspektiv
Kreativa Europa är i linje med strategin Ny europeisk agenda för kultur

För alla ansökningar inom Kreativa Europa behöver den sökande formulera 
sig gällande tvärperspektiven inkludering, jämställdhet, mångfald och 
miljömässig hållbarhet

• Miljömässig hållbarhet – bidra till implementeringen av strategin 
Europas gröna giv (European Green Deal)

• Inkludering och mångfald – bland annat handlingsplanen Action Plan on 
Honouring Diversity and Boosting Equality and Fairness, EU anti-racism
Action Plan

• Jämställdhet – Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi 2020-2025
och guide för jämställdhetsintegrering Guide to Gender Impact Assessment

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SV/COM-2018-267-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment


Kreativa Europa

Europeiska samarbetsprojekt
Syfte:

• Främja samarbete mellan organisationer som är aktiva inom 

kulturområdet, för att öka den europeiska dimensionen av skapande 

och spridning av europeiskt konstnärligt innehåll samt för 

att uppmuntra utveckling, experimenterande, spridning eller 

tillämpning av nya och innovativa metoder
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Europeiska samarbetsprojekt

• Internationellt samarbete inom alla konst- och kulturformer

• Delta som projektledare eller partner

• Samarbete i projektets alla faser: planering, genomförande, 

finansiering, uppföljning

• Samlar olika kompetenser och perspektiv
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Vad kan vara del av ansökan?

Exempelvis:

• Produktioner, utställningar, turnéer, festivaler, residens

• Seminarier, debatter, workshops

• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling 

• Att skapa nätverk för ökad professionalisering och internationalisering

• Projekten kan omfatta ett eller flera konstområden
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Mål för samarbetsprojekt
1. Landsöverskridande skapande och cirkulation

(transnational creation and circulation)

Stärka det gränsöverskridande skapandet och spridningen av europeiska 

konstnärliga verk och ge ökad möjlighet för konstnärer och kulturarbetare 

att vara verksamma i andra europeiska länder

2. Innovation (innovation)

Öka kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att 

främja talanger, förnyelse och innovation samt att skapa jobb och tillväxt

• Ni behöver välja ett av dessa mål, om ni arbetar med båda inriktningarna, 

anger ni det mål ni arbetar allra mest med
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Prioriteringar för samarbetsprojekt
1. Publik (audience) 

2. Social inkludering (social inclusion)

3. Miljömässig hållbarhet (environmental sustainability)

4. Ny teknologi (new technologies)

5. Internationell dimension (international dimension)

6. Årlig sektorspecifk prioritering: kapacitetsbyggnad

(annual sector-specific priority: capacity building)

litteratursektorn, musiksektorn, arkitektursektorn och kulturarvssektorn

(10 % av budgeten kommer fördelas inom prioritering 6)
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Tre storlekskategorier
Mindre samarbetsprojekt

• Minst 3 deltagande organisationer baserade i minst 3 olika länder

• Stöd kan sökas om max 200 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 80 procent av projektets totalbudget

Medelstort samarbetsprojekt

• Minst 5 deltagande organisationer baserade i minst 5 olika länder

• Stöd kan sökas om max 1 000 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 70 procent av projektets totalbudget

Stort samarbetsprojekt

• Minst 10 deltagande organisationer baserade i minst 10 olika länder

• Stöd kan sökas om max 2 000 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 60 procent av projektets totalbudget
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Europeiska samarbetsprojekt
• Oavsett val av kategori kan ett projekt pågå i högst 48 månader (4 år)

• Totalt cirka 130 projekt kommer att finansieras 

• Ni behöver välja en storlekskategori för ansökan (mindre, mellan eller stort), 

det går inte att ansöka för samma projekt inom flera kategorier
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Europeiska samarbetsprojekt

• Det går bara att ansöka som projektledare för ett projekt i samma utlysning, 

däremot kan ni delta som partner i flera projekt

• Det finns inga geografiska restriktioner om var aktiviteterna äger rum

• Ingen maxgräns gällande subcontracting costs, men utgör de över 30 % av 

projektbudgeten behöver ni motivera detta skriftligt
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Vem kan ansöka?
• Privata och offentliga organisationer och företag. Exempelvis ideella 

föreningar, privata företag, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, 

universitet och högskolor för projekt som bidrar till att uppfylla de målen 

med Kreativa Europa och utlysningens mål och prioriteringar 

• Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer

• Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer, 

men enskild firma med F-skattsedel går bra 

• Den projektledande organisationen måste ha varit registrerad som juridisk 

person i minst två år vid sista ansökningsdag
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Vem kan ansöka?
• Stöd kan sökas av ett partnerskap bestående av minst tre organisationer 

baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa

• Det är inte möjligt att endast en organisation i ett land ansöker 

Vilka länder kan ni samarbeta med?

• I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island 

i Kreativa Europa 

• Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer 

att delta i programmet. Listan över deltagande länder finns på denna sida

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Bedömningskriterier
Award Criteria

Min. poäng Max. poäng 

Relevans   15 30

Kvalitet på innehåll och aktiviteter 15 30

Spridning 10 20

Projektledning/management 10 20 

Totalt 70 100
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Bedömningskriterier
Relevans

• Projektets relevans för målen och prioriteringarna med utlysningen

• Hur väl projektet är baserat på en relevant och väl genomförd behovsanalys

• Hur väl projektet adresserar tvärperspektiven

• Europeiskt mervärde (european added value)

Kvalitet på innehåll och aktiviteter

• Konstnärlig kvalitet

• Lämpligt val av metod och arbetssätt

• Partnerskapets profil och allas deltagande i projektet

• Att projektets målgrupper konkret kommer att gynnas av projektet

• Att projektets utformning/design är sammanhållen
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Bedömningskriterier
Projektledning/management

• Lämplig styrningsstruktur

• Lämpligt projekt team, kompetens hos deltagande personer

• Projektbudgeten är kostnadseffektiv och budgeterade summor har rimlig nivå

• Planen för att säkra projektets genomförande är av hög kvalitet

Spridning

• Projektet bidrar till att skapa förändring och innovation

• Kommunikations- och spridningsstrategierna är av hög kvalitet
(spridning av projektets resultat och projektets kunskap, vilka projektet når, 
effekten hos målgrupperna)

• Hållbarhet och långsiktiga effekter av projektet
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Ansökan
• Skapa användarkonto på Funder & Tender Portal

• Ladda ner ansökningsblanketten (Application Form) via Funder & Tender Portal

• Huvudsakliga dokument:

- Application Form Part A (mer administrativ/informativ del och total budget)

- Application Form Part B, (beskrivning av projektet, bl.a. tidigare Detailed

Description of the Project). Laddas ner, fylls, i och laddas upp som PDF.

- List of Previous Projects (de senaste 4 åren, finns mall i F&TP)

- Application Form Part C (fylls i direkt online)
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Ansökan
• Ni kan i förväg se hur ansökan ser ut via Standard proposal template

• Max. totalt 70 sidor (viktigt att inte överstiga denna maxgräns)

• Stilstorlek: min. Arial 9 punkter

• Använd A4 med marginalstorlek minst 15 mm (övre, undre höger och vänster, 

plus sidfot)

• Läs dokumenten på Funder & Tender Portal:

Standard proposal template

Call document

MGA (Model Grant Agreement)/AGA (Annotated Grant Agreement) som snart

publiceras på portalen

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=CREA-CULT-2021-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/temp-form/af/af_crea-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
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Work Packages
• Ansökan delas upp i Work Packages (Part B i ansökan)

• Varje Work Package behöver inkludera följande delar:

- Objective/expected outcome

- List of activities

- Milestones

- Deliverables (outputs)
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Work Packages
• Ni väljer hur ni vill dela in projektet i WP:s. Exempel på indelning:

- Management, administration and coordination

- Communication and dissemination

- Artistic and creative expression

- Capacity building

- Networking and knowledge sharing 
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Work Packages
Exempel: WP Artistic and creative expression 

• Activities: Rehearsals, preparation and artistic coordination of co-

productions, co-creations,  concerts, exhibitions, fairs, festivals, 

performances, literary translations, circulation of works and/or 

repertoires, digitisation of cultural heritage material etc. 

• Deliverables: Schedule/planning of rehearsals, prototypes, original creative

works (such as theatre piece, songs, artworks, concerts etc.), technology-

based products (development of original app etc.), publications (books

etc.), exhibitions, digitalised material etc.



Kreativa Europa

Vad är nytt?
• Nu tre storlekskategorier i stället för två (mellanstort projekt)

• Ändring gällande vilka som kan ansöka: inte krav att vara verksam

inom de kulturella och kreativa sektorerna, räcker att uppfylla programmets

och stödformens mål och prioriteringar

• Högre medfinansieringsnivåer (EU finansierar en större del av projektet)

• Högre summa som fördelas när ansökan beviljas (pre-financing)
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Vad är nytt?
• Finns även sektorsinriktning i stödet till eurpeiska samarbetsprojekt

• Lump-sums (klumpsummor) i budgeten med tydligare fokus på resultat

• Helt digital ansökningsprocess (eGrants)

• Tidigare third countries = kallas nu associated countries
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Budget
• Totalt 60 942 906 euro kommer att fördelas på cirka 130 projekt

• Uppdelningen per storlekskategori är:

35 % (21 330 017 euro) för kategori 1 (mindre)

35 % (21 330 017 euro) för kategori 2 (mellan)

30 % (18 282 871 euro) för kategori 3 (stort)

• 10 % fördelas till projekt med sektorsspecifik prioritering 

(litteratur, musik, arkitektur, kulturarv)
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Budget
• Det är tillåtet att vidarebefordra medel till tredje part för priser

och stipendier om max 60 000 per tredje part

• Utbetalning av stödet:

− 80 % av stödsumman utbetalas för mindre och mellanstora projekt efter

signatur av avtalet (Grant Agreement)

− 40 % av stödsumman utbetalas för större projekt efter signatur av avtalet

(Grant Agreement) och sedan 40 % efter att ha lämnat prefinancing report

− Resterande 20 % utbetalas när hela projektet redovisats och godkänts
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Tidtabell för samarbetsprojekt
• Sista ansökningsdag: 7 september kl 17.00

• Sent inkomna ansökningar accepteras inte, ej heller kompletteringar

• Börja ansökan i god tid och skicka helst in ansökan via portalen senast

dagen innan deadline om problem skulle uppstå

• Vänta inte till sista dagen med att skicka in ansökan

• Beslut till de sökande: februari 2022

• Signatur av avtal (Grant Agreement): mars−maj 2022
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Länkar samarbetsprojekt
• Riktlinjer och villkor för ansökan om europeiska samarbetsprojekt (Call document)

• Funder & Tender Portal, utlysningar inom Kreativa Europa

• Unit costs for travel, accomodation and subsistance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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Europeiska nätverk
Syfte: 

• Att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta 

transnationellt och internationellt 

• Att förbättra kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer 

att främja talanger, att möta gemensamma utmaningar, att vara innovativa, 

utvecklas samt att skapa jobb och tillväxt
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Europeiska nätverk
• Stödet finansierar aktiviteter som bidrar till att utveckla nya kunskaper 

och kompetenser, anpassning till digital teknologi, sätt att prova nya 

innovativa strategier för ökad delaktighet och publikutveckling

• Nätverken arbetar även för att stärka konstnärers och kulturskapares 

möjligheter att arbeta internationellt och få nya yrkesmöjligheter

• Nätverken ska ha en strukturerande effekt för europas kulturella och 

kreativa sektorer
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Vem kan ansöka?
• Europeiska nätverk inom samtliga kulturella och kreativa sektorer 

utom den audiovisuella sektorn 

• Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer 

och varit juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdatum

• Ett europeiskt nätverk måste bestå av minst 15 medlemsorganisationer från 

minst 10 länder som deltar i programområde Kultur 

• I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i 

Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra 

länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder 

uppdateras på denna sida.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Vem kan ansöka?
• Nätverken ska bestå av organisationer som har ett gemensamt uppdrag och 

regler om styrning och kontroll 

• Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter måste formellt anges i stadgar 

eller motsvarande som medlemmarna gemensamt har kommit överens om 

• Ett nätverk består av en samordnande organisation och deras medlemmar och 

den samordnande organisationen är juridiskt ansvarig för ansökan

• Det är inte möjligt att söka stöd för mer informella nätverk
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Prioriterade områden

• Att öka tillgången till kultur och stärka deltagandet i kulturlivet, 

såväl publikens engagemang som strategiskt arbete med publikutveckling 

(audience engagement)

• Att bygga upp kapaciteten inom de europeiska kulturella och kreativa 

sektorerna, inklusive gräsrotsorganisationer och mikroorganisationer, 

för att vara aktiva på internationell nivå, i och utanför Europa 

(international level)
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Prioriterade områden

• Att bidra till Europeiska gröna given (European Green Deal), särskilt

New European Bauhaus, genom att uppmuntra de europeiska kulturella och 

kreativa sektorerna att arbeta mer miljömässigt hållbart och sprida 

relevanta metoder (European Green Deal)

• Att hjälpa de europeiska kulturella och kreativa sektorerna att dra full 

nytta av ny teknik för att förbättra deras konkurrenskraft (new technology)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_sv
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Europeiska nätverk
• Utlysningen gäller en ansökan om totalt tre år (2021-2023)

• EU-stödet kan utgöra max 80 % av projektets totala kostnader

• Totalt cirka 30 europeiska nätverk inom olika kulturella och kreativa 

sektorer kommer att finansieras i utlysningen 2021 

• Totalt 9 000 000 euro kommer att fördelas år 2021

• Det går bra att när som helst bli medlem i ett europeiskt nätverk

• Här kan du läsa mer om vilka europeiska nätverk som beviljades stöd från 

Kreativa Europa år 2017–2020

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e4ce5f2-8508-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
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Europeiska nätverk

Musik

• European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

• Europe Jazz Network (EJN)

• European Music Council (EMC)

• Jeunesses Musicales International (JMI)

• European Early Music Network (REMA)

• Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen

http://composeralliance.org/
http://www.europejazz.net/
https://www.emc-imc.org/
http://jmi.net/
http://www.rema-eemn.net/
https://www.aec-music.eu/
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Europeiska nätverk

Scenkonst

• Circostrada: European Network of Circus and Street Arts

• European Dancehouse Network (EDN)

• International network for contemporary performing arts (IETM)

• New European Theatre Action (NETA)

• Union des Théâtres de l’Europe (UTE)

http://www.circostrada.org/en
http://ednetwork.eu/
https://www.ietm.org/
http://www.neta-network.org/
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Europeiska nätverk

Design, visuell kommunikation, bild och form

• Art Directors Club of Europe (ADCE)

• Bureau of European Design Associations (BEDA)

Museer och kulturarv

• European Route of industrial Heritage

• Europa Nostra, Cultural Heritage Organisation

• Network of European Museum Organisations (NEMO)

http://www.beda.org/
https://www.erih.net/
http://www.europanostra.org/
https://www.ne-mo.org/
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Europeiska nätverk

Konstområdesövergripande

• Trans Europe Halles

• Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM)

• Culture Action Europe (CAE)

• European Festivals Associations (EFA)

• European network on cultural management and policy (ENCATC)

• European Network of Cultural Centres (ENCC)

• European Union National Institutes for Culture (EUNIC)

• Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes

http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/
https://cultureactioneurope.org/
https://www.efa-aef.eu/en/home/
https://www.encatc.org/
https://encc.eu/
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.art4eu.net/
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Bedömningskriterier
• Relevans 40 p

• Kvalitet på innehåll och aktiviteter 25 p

• Projektledning och projekthantering 10 p

• Spridning av projektets resultat 25 p

Läs mer om Award Criteria på s. 18-20 i Call Document här

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-net_en.pdf
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Ansökan
• Ansökan finns på Funding & Tenders Portal här.

- Part A (fyll i online)

- Part B (ladda ner, fyll i och ladda upp som PDF) 

• Obligatoriska bilagor: 

- Detailed budget table (ladda ner, fyll i och ladda upp I Xls-format)

- List of previous projects

- List of network members

• Part C. Additional project data (fyll i online)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-net;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Budget
• Totalt fördelas 27 miljoner euro (för de tre åren) 

• Max. 825 000 euro i EU-stöd per projekt (för de tre åren)

Högre årlig budget jämfört med tidigare (då 250 000 euro/år)

• Utbetalning: 30 % vid signatur av Grant Agreement, 

30 % efter 1 år och lämnad årsrapport

30 % efter 2 år och lämnad årsrapport 

och 10 % efter 3 år och lämnad slutrapport



Kreativa Europa

Tidslinje
• Sista ansökningsdatum: 26 augusti 2021 kl. 17.00

• Beslut till de sökande: oktober 2021

• Signatur (Grant Agreement): oktober-december 2021

• Ansökan om stöd till europeiska nätverk kommer att utlysas två gånger under 

programperioden 2021–2027. Nästa utlysning kommer att äga rum 2023 och 

omfatta nätverksaktiviteter för de nästkommande fyra åren 2024–2027. 
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Europeiska plattformar
Syfte: 

• Att öka synligheten och spridningen av nya (emerging) europeiska konstnärer 

och konstnärliga verk utanför det egna landet, i och utanför Europa

• Att öka tillgången till, och deltagandet i kulturella evenemang och 

aktiviteter, liksom publikens engagemang och strategisk publikutveckling 

• Cirkulationen av konstnärer och konstnärliga verk kan bidra till nya 

och/eller mer hållbara kulturella offentliga platser

• En plattform består av en samordnande enhet och partnerorganisationer 

som skapar en gemensam konstnärlig och varumärkesstrategi
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Europeiska plattformar
Följande teman och prioriteringar ska inkluderas i ansökan:

• Att stödja nya konstnärer och professionella kulturarbetare och svara 

på behoven och utmaningarna för att stödja internationaliseringen av 

deras karriärer

• Det kan inkludera nya modeller för skapande, distribution, utställningar, 

showcases, exportstrategi samt för rörlighet och utbyte

• Alla ansökningar behöver inkludera en behovsanalys och en underbyggd 

strategi för hur ovanstående teman och prioriteringar kommer att behandlas
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Europeiska plattformar
• Främja en rättvis, inkluderande och mångsidig miljö för nya konstnärer

• Att arbeta med effektiva sätt att främja jämställdhet och bekämpa 

diskriminering

• Att främja lika möjligheter, bättre arbetsvillkor och rättvis ersättning 

behöver vara del av ansökan, genomföra aktiviteter som förbättrar 

arbetsförhållandena för nya konstnärer och professionella kulturarbetare

• Bidra till att öka sektorernas miljömässiga hållbarhet och medvetenhet 

genom att utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till implementeringen 

av Green New Deal
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Europeiska plattformar
• Utbilda/kompetensutveckla och vårda nya talanger

• Ge kulturorganisationer möjlighet att samproducera, samarbeta och lära sig, 

och erbjuda nya konstnärer konkreta, professionella möjligheter

• Hjälpa nya konstnärer att nå ny publik och utveckla sin karriär i Europa och 

internationellt

• Främja och öka mångfalden i den europeiska repertoaren genom att utveckla

en gemensam europeisk programläggning av icke-nationella artister och 

möjliggöra att dessa konstnärer är närvarande vid viktiga evenemang, 

festivaler, mässor och marknader i Europa och internationellt
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Europeiska plattformar
• Utveckla en stark gemensam kommunikations- och varumärkesstrategi och 

upprätta en europeisk kvalitetsmärkning

• Anpassning till förändringarna i hur kultur skapas, distribueras, sprids,

tillgängliggörs, konsumeras och monetiseras med anledning av det digitala

skiftet

• Kompetensutveckling och nätverkande, särskilt med andra plattformar och 

andra projekt och initiativ som stöds av Kreativa Europa

• Utveckla och stärka ledningsförmågan med aktiviteter som 

samordningsaktiviteter, utvärdering, kvalitetskontroll, rapportering, etc.
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Europeiska plattformar
• Skapa en samordnad konstnärlig strategi för att identifiera 

och skapa en plattform för europeiska nya konstnärer och deras verk

• Ge ekonomiskt stöd för att hjälpa partnerorganisationer att öka mångfalden

och synligheten i deras programläggning och öka antalet stödda nya

konstnärer som deltar i plattformar

• Spendera minst 70 % av stödsumman per år i direkt stöd till nya konstnärer

genom arvoden, kostnader för resor och uppehälle, hyra av lokal, försäkring,

mentorskap etc. 

• Stödja minst 50 nya konstnärer per år

• Formulera en strategi för att öka antalet medlemmar i plattformen
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Vem kan ansöka?
• Privata och offentliga organisationer och företag inom de kulturella 

och kreativa sektorerna (ej enbart inom den audiovisuella sektorn) 

• Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer

• Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer, 

men enskild firma med F-skattsedel går bra 

• Den koordinerande organisationen måste ha varit registrerad som 

juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag

Stöd kan sökas av ett partnerskap bestående av minst tre organisationer 
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Vem kan ansöka?
• Varje platform måste bestå av en koordinerande organisation och ytterligare

minst 11 medlemsorganisationer från totalt minst 12 länder

• Stöd kommer ges till cirka 15 plattformar som omfattar olika kulturella och 

kreativa sektorer

• En plattform = ett konstområde. Ett konstområde kan vara en subsektor, 

t.ex. jazz inom musiksektorn

• Stöd kan inte ges till flera plattformar inom samma konstområde



Kreativa Europa

Vem kan ansöka?
Vilka länder kan ni samarbeta med?

I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i 

Kreativa Europa. 

Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer 

att delta i programmet. Listan över deltagande länder finns på denna sida.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Europeiska plattformar
• In SITU (konst i det offentliga rummet, bildkonst och scenkonst)

• SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe

(experimentell musik, performance och audiovisuell konst)

• Future Architecture (arkitektur)

• Magic Carpets (samtida konst)

• European Media Art Platform (digital konst)

• European Talent Exchange Program 3.0

(pop, indie, elektronisk musik, världsmusik, rap, hiphop, soul) 

• Live Europe (musik)

http://www.in-situ.info/en/
http://shapeplatform.eu/
http://futurearchitectureplatform.org/
http://magiccarpets.eu/
http://emare.eu/
https://www.etep.nl/
http://liveurope.eu/
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Europeiska plattformar

• Aerowaves (samtida dans)

• Classical Futures Europe (klassisk musik)

• FEDORA Platform (scenkonst, främst opera och balett)

• CircusNext PLaTFoRM (cirkus)

• Distributed Design Market Platform (design och konsthantverk)

• Sound, Heterogenos Art and Performance in Europe (experimentell musik och konst)

• Versopolis (litteratur/poesi)

http://aerowaves.org/
https://classicalfutures.eu/
https://www.fedora-platform.com/
http://circusnext.eu/en/home
http://distributeddesign.eu/
http://shapeplatform.eu/
http://www.versopolis.com/
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Ansökan
• Ansökan finns på Funding & Tenders Portal här.

- Part A (fyll i online)

- Part B (ladda ner, fyll i och ladda upp som PDF) 

• Obligatoriska bilagor: 

- Detailed budget table

- List of previous projects

- List of platform members

• Part C. Additional project data (fyll i online)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-plat_en.pdf


Kreativa Europa

Bedömningskriterier
• Relevans 30 p

• Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p

• Projektledning och projekthantering 20 p

• Spridning av projektets resultat 20 p

Läs mer om Award Criteria på s. 18-20 i Call Document här

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-plat_en.pdf
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Budget
• Totalt fördelas 33 miljoner euro (för de tre åren), ytterligare 20 % kan

fördelas

• Vidareförmedling av bidragsmedel till tredje part är tillåtet för plattformar
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Tidslinje
• Sista ansökningsdatum: 29 september 2021 kl. 17.00

• Beslut till de sökande: januari-februari 2022

• Signatur (Grant Agreement): februari-mars 2022

• Ansökan om stöd till europeiska plattformar kommer att utlysas två gånger 

under programperioden 2021–2027 

• Nästa utlysning kommer att äga rum 2023 och omfatta perioden 2024–2027 
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Ansökningsprocessen

• Alla ansökningar inom Kreativa Europa görs digitalt via Europeiska 

kommissionens Funding & Tender Portal: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Externa experter bedömer ansökningarna mot bakgrund av de särskilda 

bedömningskriterier som finns för alla stödformer

• Alla får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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New European Bauhaus
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Vad är New Europan Bauhaus?

• Ett initaitv grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden 

som ska bidra till att skapa ett grönt, inkluderande, hållbart Europa. 

Ett interdisciplinärt initiativ där stadsutveckling, estetik och arkitektur 

står i fokus

• Lanserades i oktober 2020 av Europeiska kommissionens ordförande 

Ursula von der Leyen

• Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska strategin Green 

New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på inkludering, 

mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation
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Vad är New Europan Bauhaus?

• Syftar till att kombinera hållbarhet, inkludering och estetik i den byggda 

miljön. Det är ett miljöinriktat, ekonomiskt och kulturellt projekt på 

humanistisk grund. 

• New European Bauhaus baseras på en kollektiv designprocess i tre faser: 

co-design, deliver, dessiminate

• Gestaltad livsmiljö på EU-nivå, men lite annorlunda innehåll

“The New European Bauhaus proposes to focus our conversations

on the places we inhabit and on our relationship with 

natural environments, beyond the built space.”
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Framgångsrik ansökan?

• Börja med att läsa Call Document

• Läs frågorna i blanketten noga och svara koncist på det som efterfrågas

• Projektet behöver bidra till att uppfylla mål och prioriteringar med 

stödet, beskriv hur på ett tydligt sätt

• Tänk på att den som läser ansökan ofta inte känner till vare sig 

projektet eller er organisation

• Var tydlig och realistisk gällande budget och aktiviteter

• Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Sverige för rådgivning



Kreativa Europa

Webbinarium om ansökan

- Webbinarium med konkret genomgång 

av ansökningshandlingarna för ansökan 

om europeiska samarbetsprojekt den 

17 augusti kl. 10.00

- Anmälningslänk kommer finnas i 

nyhetsbrevet och på vår webbplats
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Mer information

EU:s kulturpolitik

Europeiska kommissionen om Kreativa Europa

EAECA om Kreativa Europa

New European Bauhaus

Funder & Tender Portal för att ansöka

https://ec.europa.eu/culture/policies/eu-competences-field-culturehttps:/ec.europa.eu/culture/policies/eu-competences-field-culture
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
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Kontakt

Elin Rosenström

08 519 264 15 | elin.rosenstrom@kulturradet.se

Ann Traber

08 519 264 04| ann.traber@kulturradet.se

www.kulturradet.se/kreativa-europa

Tack!


