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Kreativa Europa är EU:s program för
de kulturella och kreativa sektorerna
2021−2027. 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
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Stöd till cirkulation av europeisk
skönlitteratur
• Stöd kan ges till projekt för att översätta, publicera, distribuera och
marknadsföra europeisk skönlitteratur
• Förutom aktiviteter kopplade till översättning, marknadsföring, publicering

och distribution kan en ansökan också omfatta exportaktiviteter för att
främja försäljning av översättningsrättigheter i och utanför Europa
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Mål för stödet
• Stärka den transnationella spridningen och mångfalden av europeisk
skönlitteratur
• Särskilt uppmuntra översättningar från mindre använda språk till engelska,
tyska, franska, spanska och italienska
• Att europeiska skönlitterära verk kan nå en ny publik i och utanför Europa
• Att stärka boksektorns konkurrenskraft genom att uppmuntra europeisktoch

internationellt samarbete
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Syfte med stödet
• Bidra till att öka mångfalden av skönlitteratur i det land eller de länder
som skönlitteraturen publiceras, genom att inkludera verk från länder som

är underrepresenterade, särskilt verk skrivna på mindre använda språk som
översätts till engelska, tyska, franska, spanska och italienska
• Främja ett ökat samarbete mellan författare, översättare, förläggare,
litterära agenter, distributörer, bokhandlare, bibliotek, festivaler,
bokmässor och litterära evenemang

• Bidra till att stärka översättarnas villkor, exempelvis genom att ge
översättarna skäligt betalt för sitt arbete
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Stöd till cirkulation av europeisk
skönlitteratur
• Varje projekt ska formulera en strategi för utgivning och marknadsföring
• Distributionsstrategin ska säkerställa en bred och enkel tillgång till
de europeiska skönlitterära verken för allmänheten
• Marknadsföringsstrategin ska bidra till att fler och nya läsare får del

av europeiska skönlitterära verk
• Ansökan ska inkludera ett resonemang om hur Kreativa Europas prioriterade
tvärperspektiv gällande inkludering, jämställdhet och miljömässig hållbarhet
beaktas i projektet

Kreativa Europa

Vem kan ansöka?
• Stödet kan sökas av aktörer inom litteratursektorn (ej enskilda personer),
exempelvis bokförlag, litterära agenturer, bokdistributörer, bokhandlare,

bibliotek, litteraturfestivaler, bokmässor, organisationer eller nätverk
som arbetar med översättning, litterära evenemang och andra organisationer
inom litteratursektorn
• 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
• Organisationen/erna måste ha varit registrerade som juridisk person i
minst två år vid sista ansökningsdag
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Vem kan ansöka?
• Stöd kan sökas av antingen en organisation i ett land eller av flera
organisationer i samma eller i flera europeiska länder

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 uppdateras löpande på denna sida
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Tre storlekskategorier
Ni väljer att ansöka inom en av följande kategorier:
• Mindre projekt
Projekt som inkluderar översättningar av från 5 till 10 skönlitterära titlar
kan ansöka om upp till 100 000 euro
• Medelstort projekt

Projekt som inkluderar översättningar av från 10 till 20 skönlitterära titlar
kan ansöka om upp till 200 000 euro
• Stort projekt
Projekt som inkluderar översättningar av minst 21 skönlitterära titlar
kan ansöka om upp till 300 000 euro
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Vad kan ingå i ansökan?
• Utgivning i tryckt och/eller digitalt format (e-böcker och ljudböcker)

• All typ av skönlitteratur, oavsett litterär genre eller format,
exempelvis roman, novell, drama och radioteater, poesi, serier, grafiska
romaner samt barn- och ungdomslitteratur
• Facklitteratur är inte stödberättigad, facklitterära verk inkluderar
självbiografier, biografier, uppsatser, litteratur utan fiktiva element
exempelvis guider, humaniora och samhällsvetenskap (historia, ekonomi etc.)
och verk relaterade till andra vetenskaper (fysik, matematik etc.)
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Vad kan ingå i ansökan?
• De skönlitterära verken måste ha publicerats av förlag i ett annat land som
deltar i Kreativa Europa
• De skönlitterära verken får inte vara översätta till målspråket tidigare,
om det inte finns ett motiverat behov av att göra en nyöversättning
• De skönlitterära verken måste vara skrivna av författare som är medborgare i,
bosatta i, eller är erkänd som en del av det litterära arvet i ett land som
deltar i Kreativa Europa
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Språk
• Källspråket och målspråket måste vara officiellt erkända språk i något
av de länder som deltar i Kreativa Europa.
• Officiellt erkända språk är de som definieras av konstitutionen eller
annan relevant lag i respektive land

• Översättningar från latin och forntida grekiska till officiellt erkända
språk är också stödberättigade
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Språk
• Målspråket måste vara översättarens modersmål (utom i undantagsfall
gällande språk som talas sällan, om förlaget ger en tillräcklig motivering)
• Översättningen måste ha en gränsöverskridande dimension
• Översättning av nationell litteratur från ett officiellt språk till ett
annat officiellt språk i samma land är inte stödberättigat om det inte
finns en specifik distributionsstrategi utanför landet i fråga
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Projekttid och budget
• Ett projekt kan oavsett val av kategori pågå i max 36 månader

• Total budget för utlysningen är 5 000 000 euro
(30 procent till mindre projekt, 40 procent för medelstora projekt
och 30 procent för stora projekt)
• Utlysningen kommer att finansiera totalt cirka 40 projekt

• Läs mer i riktlinjerna för ansökan
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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
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Bedömningskriterier
Relevans 30 p
• Projektets relevans för målen och prioriteringarna med utlysningen och
har möjlighet att öka mångfalden av europeisk litteratur i aktuella länder
• Hur väl projektet är baserat på en relevant och väl genomförd behovsanalys

• Hur väl projektet adresserar tvärperspektiven jämställdhet, mångfald,
inkludering, miljömässig hållbarhet
• Europeiskt mervärde (european added value) exempelvis transnationell
dimension som kompletterar nationella, regionala initativ
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Bedömningskriterier
Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
• Konstnärlig kvalitet på titlar att översätta
• Lämpligt val av concept, metod och arbetssätt (inkl. utgivningsstrategi)
för att nå projektets mål
• Att projektets målgrupper konkret kommer att gynnas av projektet
• Att projektets utformning/design är väl sammanhållen och genomförbar
• Att distributionsstrategin har potential att ge enkel tillgång till de
översatta verken
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Bedömningskriterier
Projektledning och projekthantering 20 p
• Projektet har effektiva mekanismer för koordinering och samarbete
• Lämpligt projekt team, kompetens och kvalifikationer hos deltagande personer
• Projektbudgeten är kostnadseffektiv och budgeterade summor har rimlig nivå,
betalar rättvis ersättning till medverkande etc.
• Det finns planerade aktiviter för att säkra att projektets genomförande är
av hög kvalitet (risk management, kvalitetskontroll, planering, utvärdering)
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Bedömningskriterier
Spridning av projektets resultat 20 p
• I vilken mån projektet bidrar till att skapa förändring och innovation
• Kommunikations- och spridningsstrategierna är av hög kvalitet och kan
nå nya målgrupper få europeisk skönlitteratur och positivt påverka de
deltagande, litteratursektor och/eller läsarna och visuellt visa stödet
från Kreativa Europa
• (spridning av projektets resultat och projektets kunskap, vilka projektet
når, effekten hos målgrupperna)
• Projektet innehåller aktiviteter för att stärka hållbarheten och
långsiktigheten av projektet och möjligheten att få långsiktiga effekter
efter projekttidens slut
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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, laddas ner, fylls, i och
laddas upp som PDF).
- List of titles to be translated
- List of Previous Projects (de senaste 4 åren, finns mall i F&TP)
- Application Form Part C (fylls i direkt online)

Kreativa Europa

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:
Call document
MGA (Model Grant Agreement)/AGA (Annotated Grant Agreement) som snart
publiceras på portalen
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Ansökningsdatum
• Sista ansökningsdatum är den 30 september 2021 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
• Stöd till cirkulation av europeisk skönlitteratur kommer att utlysas
en gång per år under programperioden 2021-2027
• Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i

Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal
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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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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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Tidtabell för samarbetsprojekt
• Sista ansökningsdag: 7 september kl 17.00
• Beslut till de sökande: februari 2022
• Signatur av avtal (Grant Agreement): mars−maj 2022
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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
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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
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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
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Tack!
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

