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SAMMANFATTNING 

Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att följa 
upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar till Krea-
tiva Europa, EU:s program för de kulturella och kreativa 
sektorerna under perioden 2014–2020. 

År 2015 var programperiodens andra år. I rapporten re-
dovisas att totalt 62 projekt med svensk medverkan, anting-
en som sökande part eller projektpartner, fick finansiering 
genom Kreativa Europa under året. Av dessa är 10 projekt 
inom delprogrammet Kultur och 52 projekt inom delpro-
grammet MEDIA. Projekt med svensk medverkan inom 
hela programmet Kreativa Europa mottog totalt 10 906 142 
euro. Det totala beloppet som organisationer i Sverige får 
del av inom delprogrammet Kultur uppgick till 6 349 107 
euro och inom delprogrammet MEDIA 4 557 035 euro.

I bidragsfördelningarna inom delprogrammet Kultur 
beviljades svenska aktörer finansiering inom stödformer-
na europeiska samarbetsprojekt, europeiska plattformar 
och översättning och spridning av europeisk skönlittera-
tur. Totalt fick tio svenska aktörer stöd för deltagande i åtta 
europeiska samarbetsprojekt. Av dessa deltar fyra i större 
samarbetsprojekt och sex i mindre samarbetsprojekt. En 
svensk organisation fick stöd som projektledare och öv-
riga organisationer deltar som partners. Totalt beviljades 
5 892 252 euro för svensk medverkan i europeiska samar-
betsprojekt. Det var fortsatt hård konkurrens i utlysningen 
om stöd till europeiska samarbetsprojekt med 84 av 401 
ansökningar beviljade (14 procent av ansökningarna för 
mindre samarbetsprojekt och 13 procent av ansökningarna 
om större samarbetsprojekt) från aktörer i Europa. 

Ett svenskt förlag fick stöd om 90 658 euro för andra året 
av ett treårigt översättningsprojekt. 

En svensk organisation deltar i en europeisk plattform 
på litteraturområdet med fokus på poesi. Plattformen 
fick totalt stöd om 366 197 euro.

Inom delprogrammet Kulturs särskilda insatser tilldela-
des den svenska artisten Tove Lo EU:s musikpris European 
Border Breakers Award (EBBA) för albumet Queen of the 
Clouds och svenska författaren Sara Stridsberg fick EU:s 
litteraturpris för boken Beckomberga – Ode till en familj. 

Inom delprogrammet MEDIA mottog 52 projekt 
med svensk sökande eller projektpartner stöd om totalt 
4 557 035 euro. Stödsumman är inte den högsta Sverige 
har haft, men ett av de bästa resultaten även sett till den 
föregående programperioden. Stöd har framför allt till-
delats svenska producenter. Totalt 2 550 000 euro har 
fördelats genom de två producentstöden utvecklingsstöd 
för filmproduktioner och stöd till tv-program.

På filmområdet beviljades inom utvecklingsstödet tre 
svenska produktionsbolag slate funding, som innebär 
stöd till flera filmprojekt, om 530 000 euro. Filmprodu-
center i Sverige fick stöd inom enskilt projekt för utveck-
ling av 13 svenska filmprojekt om totalt 520 000 euro. Inom 
stödet till tv-produktioner fick producenter i Sverige stöd 
för tre internationella tv-serier om totalt 1 500 000 euro. 
Svenska distributörer fick selektivt distributionsstöd om 
319 900 euro för distribution av totalt 17 europeiska filmer 
för visning i Sverige och sju svenska distributionsbolag 
beviljades automatiskt distributionsstöd om 343 397 euro 
för att visa europeisk film i Sverige. De 41 svenska med-
lemsbiograferna i biografnätverket Europa Cinema fick 
stöd om totalt 293 500 euro. Stöden till Europa Cinemas 
och distributionsstödet bidrar till en större mångfald i 
utbudet av film på de svenska biograferna. 

Vidare har stöd också beviljats två svenska filmfesti-
valer om 110 000 euro och en VoD-kanal 250 000 euro. 
Inom stödet för utveckling av narrativa dataspel fick tre 
svenska bolag stöd om 330 074 euro och två projekt med 
svensk medverkan beviljades 360 164 euro inom stödet till 
publikutveckling inom film. Sammanlagt 32 audiovisu-
ellt yrkesverksamma svenskar har även deltagit i europe-
iska kurser som fått stöd genom Kreativa Europa. 

Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en 
ökad och stärkt internationalisering av kultursektorn 
och den audiovisuella sektorn. Samtliga projekt som 
svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för såväl den 
enskilda organisationen som för publiken i Sverige och i 
andra delar av Europa.
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Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har regering-
ens uppdrag att utgöra nationell kontaktpunkt i Sverige för 
EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020. Den gemen-
samma strukturen för uppdraget Kreativa Europa Desk 
Sverige har bland annat i uppgift att informera om pro-
grammet och att ge rådgivning till sökande i Sverige. Krea-
tiva Europa ger stöd till kultur och audiovisuella medier 
och består av de två delprogrammen Kultur och MEDIA 
samt ett sektorsövergripande programområde. Statens 
kulturråd har huvudansvar för delprogrammet Kultur och 
Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. 

Statens kulturråd ska årligen följa upp och redovisa 
utfallet av svenska ansökningar inom Kreativa Europa. 
I rapporten redovisas projekt som har fått beslut om EU-
finansiering under kalenderåret 2015. Även projekt som 
2014 beviljats flerårigt stöd genom partnerskapsavtal och 
som får stöd 2015 redovisas i rapporten. I rapporten redovi-
sas beslutade medel, inte utbetalade belopp. Informationen 
bygger främst på de förteckningar över beslutade stöd inom 
Kreativa Europa 2015 som publicerats på Education, Audio-
visual and Culture Executive Agencys (EACEA) webbplats.1 
Gällande stödet till europeiska samarbetsprojekt anges 
i rapporten uppgifter från den uppdaterade beslutslistan 
som publicerades på EACEA:s webbplats i september 2015. 
Det kan tillkomma projekt från reservlista och beviljade 
projekt kan komma att inte realiseras.

EACEA publicerade under den föregående programpe-
rioden 2007–2013 en årsrapport om programmens utfall 
kallad Activity Report. Denna typ av sammanställning 
för hela programmet Kreativa Europa med jämförande 
statistik för olika europeiska länder finns inte att tillgå för 
programperioden 2014–2020. 

I rapporten ges en övergripande beskrivning av stöd-
formerna inom delprogrammen Kultur och MEDIA 
samt om särskilda insatser inom programmet. Sedan föl-
jer information om utfallet av ansökningar från svenska 
aktörer och med svenskt deltagande inom Kreativa Eu-
ropa under året. I rapporten ges även beskrivningar av 
de projekt med svensk medverkan som har beviljats stöd 
i de fall dessa finns att tillgå. Projektbeskrivningarna ut-
går från de texter som respektive projektägare har for-
mulerat och som finns publicerade i Europeiska kommis-
sionens projektplattform för beviljade stöd.2 I rapporten 
anges för delprogrammet Kultur även de svenska orga-
nisationernas geografiska hemvist. Denna information 
är baserad på var i landet organisationen är registrerad 
och kommer inte från EACEA:s statistik. Redovisningen 
har sammanställts av Statens kulturråd i samarbete med 
Svenska Filminstitutet.

INLEDNING

1. EACEA:s webbplats: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
2. Creative Europe dissemination platform: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
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Kreativa Europa är Europeiska unionens program för de 
kulturella och kreativa sektorerna. Programmet trädde i 
kraft den 1 januari 2014 och är en sammanslagning och 
utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA 
och MEDIA Mundus (2007–2013). Kreativa Europa stö-
der projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, 
film och dataspel möjligheter att samarbeta internatio-
nellt och att nå ut till en europeisk publik. År 2015 var det 
andra året i den sjuåriga programperioden 2014−2020. 

Programstruktur
Kreativa Europa består av två delprogram och ett sek-
torsövergripande programområde. Delprogrammet 
Kultur innehåller stöd till kultursektorn som enligt för-
ordningen för programmet innefattar musik, scenkonst, 
bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, 
tidskrifter, bibliotek, radio, arkiv, museer, kulturarv och 
kulturmiljö.3 Inom Kreativa Europa är det också möjligt 
för aktörer verksamma inom den audiovisuella sektorn 
att delta som partner i europeiska samarbetsprojekt fi-
nansierade genom delprogrammet Kultur. Delprogram-
met MEDIA innehåller stöd till den audiovisuella sek-
torn som inkluderar film, tv och dataspel. Utöver de två 
delprogrammen finns även ett sektorsövergripande pro-
gramområde som vänder sig till såväl kultursektorn som 
den audiovisuella sektorn. Det inkluderar bland annat ett 
lånegarantiinstrument som träder i kraft år 2016, stöd till 
innovativa policysamarbeten över sektorsgränserna samt 
stöd till de nationella kontaktpunkterna för program-
met, Creative Europe Desks. 

Professionella aktörer verksamma inom, eller med an-
knytning till, de kulturella och kreativa sektorerna kan 
ansöka om stöd inom de två delprogrammen Kultur och 
MEDIA. Totalt finns 18 olika stödformer inom Kreativa 
Europa, varav fyra inom delprogrammet Kultur och 14 
inom delprogrammet MEDIA. Stödformerna inom de 
två delprogrammen är relativt olika utformade. Delpro-
grammet Kultur ger framförallt möjlighet att söka stöd 
för europeiskt kultursamarbete, för projekt som genom-
förs tillsammans med aktörer baserade i minst tre olika 
europeiska länder. Inom delprogrammet MEDIA finns 
flera möjligheter för enskilda aktörer att söka stöd, exem-
pelvis för utveckling eller distribution av audiovisuella 
produktioner. 

Grundläggande krav för ansökan, mål, prioriteringar 
och bedömningskriterier för de olika stödformerna är an-
givna i dokumenten Guidelines (anvisningar för ansökan) 

som finns formulerade för respektive stödform inom pro-
grammet. Bedömningskriterierna skiljer sig åt beroende av 
stödform. Samtliga sökande får en skriftlig och poängsatt 
beslutsmotivering av sin ansökan med grund i de mål och 
bedömningskriterier som finns för respektive stödform. 
Samtliga ansökningar kan högst få 100 poäng. 

Utöver bidragsformerna inom Kreativa Europa egeni-
nitierar eller utlyser Generaldirektoratet för utbildning 
och kultur vid Europeiska kommissionen stöd till ett 
mindre antal pilotprojekt inom de kulturella och krea-
tiva sektorerna. På grund av att statistik över dessa fördel-
ningar inte finns tillgängliga omfattas inte denna rapport 
av dessa mindre insatser.

Vid sidan av bidragsgivningen finns inom Kreativa 
Europa även ett antal andra initiativ för att främja kul-
tur och audiovisuella medier i Europa. I delprogrammet 
Kultur ingår insatser för europeiska kulturhuvudstäder 
samt fyra olika kulturpriser för litteratur (European Li-
terature Prize), kulturarv (Europa Nostra Award), musik 
(European Border Breakers Award, EBBA) och arkitektur 
(Mies van der Rohe Award). För att uppmärksamma det 
europeiska kulturarvet finns också initiativen europe-
iska kulturarvsmärket (European Heritage Label) och de 
europeiska kulturarvsdagarna (Europan Heritage Days). 
Sverige har valt att inte vara del i insatserna gällande det 
europeiska kulturarvsmärket. I delprogrammet MEDIA 
ingår EU:s filmpris Prix MEDIA. Europaparlamentet 
finansierar även LUX-priset för europeisk film. Europa-
parlamentet och Europeiska kommissionen finansierar 
Prix Europa för tv-, radio- och onlineproduktioner. 

Budget
Kreativa Europa har en total budget om 1,46 miljarder euro 
för hela programperioden 2014–2020. Det var en höjning 
med 9 procent jämfört med den föregående programpe-
rioden 2007–2013. Budgetuppdelningen för de två delpro-
grammen är beslutad för hela programperioden. Totalt 31 
procent av programmets budget tillfaller delprogrammet 
Kultur, 56 procent delprogrammet MEDIA och 13 procent 
det sektorsövergripande programområdet. Även under 
den föregående programperioden 2007−2013 hade de au-
diovisuella programmen MEDIA och MEDIA Mundus 
större budget än det tidigare Kulturprogrammet. Efter 
förslag från Europeiska kommissionen godkänner pro-
gramkommittén för Kreativa Europa, vilken består av pro-
grammets deltagande länder, årsbudgeten för programmet 
samt budgetfördelning per stödform. Det årliga anslaget 

KREATIVA EUROPA 2014−2020

3. Definition av begreppet kulturella och kreativa sektorer, se Förordning för Kreativa Europa, s 2: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0237:SV:PDF 
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2015 för delprogrammet Kultur var 54 310 115 euro och för 
delprogrammet MEDIA 104 556 158 euro.4 

Administration 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbild-
ning och kultur (Directorate General for Education and 
Culture, DG EAC) ansvarar inom kommissionen för del-
programmet Kultur. Insatser gällande europeiska kul-
turhuvudstäder, de europeiska priserna på kulturområ-
det och europeiska kulturarvsmärket förvaltas direkt av 
DG EAC. Sedan hösten 2014 ansvarar generaldirektoratet 
för kommunikationsnät, innehåll och teknik (Directora-
te General for Communications Networks, Content and 
Technology, DG CNECT) för delprogrammet MEDIA. 
DG CNECT ansvarar även exempelvis för frågor rörande 
upphovsrätt, EU:s digitala inre marknad och andra au-
diovisuella frågor. 

Ansökningsprocesserna och bidragsfördelningarna 
inom Kreativa Europa hanteras av genomförandeorganet 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA), en myndighetet under Europeiska kommis-
sionen i Bryssel. EACEA ansvarar för att formulera Gui-
delines (anvisningarna för ansökan) och andra obligato-
riska dokument för ansökan samt att administrera utlys-
ningar. Varje ansökan läses av två externa experter som 
skriver en skriftlig bedömning av ansökan. Sedan disku-
teras samtliga ansökningar i en arbetsgrupp bestående 
av experterna och tjänstemän från EACEA och DG EAC 
som fattar slutgiltigt beslut om stöd. Inga bidragsbeslut 
inom programmet fattas av svenska myndigheter och det 
finns inga geografiska kvoter i beviljandet av medel inom 
Kreativa Europa. 

Deltagande länder 
År 2015 deltog följande länder i delprogrammet Kultur: 
EU:s 28 medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Cypern, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Tyskland, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, 
Tjeckien, Ungern, Österrike), EES-länderna Island och 
Norge samt Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro, 
Bosnien Hercegovina och Albanien. Av ovan nämnda 
länder deltog samtliga utom Makedonien, Serbien och 
Turkiet i delprogrammet MEDIA under året.

Länder inom EU:s grannskapspolitikområde 
(Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Georgien, Molda-
vien, Ukraina, Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Liba-
non, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien) kan 
förutsatt att de har ingått ett särskilt avtal med Europeiska 
kommissionen delta i programmet. År 2015 hade Molda-

vien och Georgien slutit avtal om att delta i delprogram-
met Kultur och samarbete kunde därför även sökas med 
aktörer i dessa två länder. 

Programmets mål
Kreativa Europas övergripande mål är att skydda, utveck-
la och främja Europas kulturella och språkliga mångfald 
och främja Europas kulturarv. Programmet ska även 
stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas 
konkurrenskraft, särskilt den audiovisuella sektorn, för 
att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Alla projekt 
som beviljas stöd inom programmet måste uppfylla dessa 
övergripande mål.

Kreativa Europa har också följande särskilda mål: 
• Stödja de europeiska kulturella och kreativa sektorer-

nas förmåga att verka transnationellt och internatio-
nellt.

• Främja cirkulationen över gränserna för kulturella 
och kreativa verk och aktörer, i synnerhet konstnärer, 
nå ut till ny och större publik samt förbättra till-
gången till kulturella och kreativa verk med särskild 
inriktning på barn, unga, personer med funktions-
nedsättningar och underrepresenterade grupper.

• Stärka den finansiella kapaciteten hos mikro, små och 
medelstora företag samt mikro, små och medelstora 
organisationer inom de kulturella och kreativa sek-
torerna på ett hållbart sätt, samt säkerställa en välav-
vägd geografisk täckning och eftersträva sektorsmäs-
sig representation.

• Främja utarbetandet av policyutveckling, innovation, 
kreativitet, publikutveckling och nya affärs- och led-
ningsmodeller genom stöd till transnationellt policy-
samarbete. 

Publikutveckling är en prioritering som genomsyrar hela 
programmet Kreativa Europa.

DELPROGRAMMET KULTUR
Utöver programmets övergripande mål finns särskilda 
prioriteringar för de två delprogrammen och för de olika 
stödformerna. Projekt som innehåller någon/några av 
följande typ av insatser prioriteras inom delprogrammet 
Kultur för att stärka kultursektorns kapacitet och för att 
främja cirkulation över gränserna.
• Stöd till insatser som ger kulturella och kreativa aktö-

rer de färdigheter, den kompetens och de kunskaper 
som kan bidra till att stärka de kulturella och kreativa 
sektorerna. Det inkluderar främjande av anpassning 
till digital teknik, testande av innovativa tillväga-
gångssätt för publikutveckling och testande av nya 
affärs- och ledningsmodeller.

4. 2015 Annual Work Programme for the Implementation of the Creative Europe Programme, se s. 87: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c-2014-5313_en.pdf
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• Stöd till insatser som gör att kulturella och kreativa 
aktörer kan samarbeta internationellt och kan inter-
nationalisera sina yrkeskarriärer och sin verksamhet, 
i och utanför unionen, med grund i långsiktiga strate-
gier.

• Stöd till insatser för att stärka europeiska kulturella 
och kreativa organisationer och internationellt nät-
verksarbete för att underlätta tillträdet till nya yrkes-
möjligheter. 

• Stöd till internationella turnéer, evenemang, festivaler 
och utställningar. 

• Stöd till cirkulation för europeisk litteratur för ökad 
tillgänglighet.

• Stöd till publikutveckling som ett sätt att främja 
intresset för och förbättra tillgången till europeiska 
kulturella och kreativa verk och materiellt och imma-
teriellt kulturarv.

Stödformer inom delprogrammet Kultur
Det finns fyra stödformer inom delprogrammet Kultur: 
europeiska samarbetsprojekt, europeiska plattformar, 
europeiska nätverk samt översättning och spridning av 
europeisk skönlitteratur. År 2015 utlystes stöd för samar-
betsprojekt, plattformar och översättning. Ingen ny ut-
lysning om stöd till nätverk skedde eftersom de nätverk 
som finansierades 2014 beviljades 3-årigt stöd. Nätverken 
och plattformarna fick efter ansökan för 2015 ett årligt 
bidrag enligt beslut från 2014.

Stöd till europeiska samarbetsprojekt
Huvuddelen av budgeten för delprogrammet Kultur ut-
görs av stödet till europeiska samarbetsprojekt. Stödet ut-
gör 70 procent, vilket innebär 318 miljoner euro för hela 
perioden 2014–2020. Det är inom denna stödform som 
de främsta möjligheterna för kulturaktörer att söka stöd 
inom programmet finns. 

Stöd till europeiska samarbetsprojekt utlyses en gång 
per år. Stöd kan sökas för samarbeten mellan europeiska 
aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer-
na. Ett samarbetsprojekt består av en projektledare och 
ytterligare minst två projektpartners. Aktörer från minst 
tre länder som deltar i Kreativa Europa måste ingå i pro-
jektet. Projekten kan omfatta ett konst- och kulturom-
råde eller vara konstområdesövergripande. Stödformen 
ställer höga krav på samarbetselementet/partnerskapet 
och att aktiviteter genomförs i alla deltagande länder. 

Organisationer kan söka stöd för projekt som inne-
bär att de samarbetar över gränserna och skapar och 
genomför kulturella och konstnärliga verksamheter. Till 
skillnad från flera andra EU-program kan konstnärliga 
produktioner vara del av ansökan inom flera stödformer 

inom programmet. Syftet är att stödja transnationellt 
kultursamarbete och det är därför inte möjligt att söka 
stöd för endast nationella, regionala eller lokala projekt, 
utan det internationella samarbetselementet.

Stöd kan sökas av organisationer verksamma i de kul-
turella och kreativa sektorerna som varit registrerade 
som juridisk person i minst två år när ansökan lämnas. 
Målgruppen är därför mycket omfattande och sökande 
kan exempelvis utgöras av offentliga eller privata orga-
nisationer/institutioner, fristående organisationer, grup-
per, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter (även 
exempelvis universitet och högskolor) eller privata före-
tag. Endast enskilda personer är undantagna. Stöd kan 
sökas under förutsättning att organisationerna inte age-
rar i vinstdrivande syfte i projektet, men de sökande or-
ganisationerna kan arbeta vinstdrivande i sin ordinarie 
verksamhet. 

Max. 30 procent av totalbudgeten får gå till aktörer ba-
serade i länder utanför de länder som formellt deltar i 
programmet. Dessa aktörer kan dock inte delta som pro-
jektledare eller som partners. Syftet är att öppna upp för 
kultursamarbeten mellan aktörer i Europa och i resten 
av världen. 

Det finns två olika stödtyper för europeiska samar-
betsprojekt, större och mindre samarbetsprojekt. Projekt 
inom båda stödtyperna kan pågå i högst fyra år. Det finns 
ingen lägsta gräns för sökt belopp eller projekttid.

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt 
Stöd kan ges till samarbetsprojekt mellan organisatio-
ner baserade i minst sex länder som ingår i programmet. 
De större samarbetsprojekten omfattar en projektledare 
samt partners från ytterligare minst fem länder. Stöd kan 
sökas om högst 2 000 000 euro. Stödet från EU kan uppgå 
till högst 50 procent av totalbudgeten. 

Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt 
Stöd kan ges till samarbetsprojekt mellan organisationer 
i minst tre länder som medverkar i programmet. De min-
dre samarbetsprojekten omfattar en projektledare och 
ytterligare partners från minst två andra länder. Stöd kan 
sökas om högst 200 000 euro. Stödet från EU kan uppgå 
till högst 60 procent av totalbudgeten. 

Kravet på egeninsats innebär att de deltagande organi-
sationerna måste ha möjlighet att avsätta medel ur egen 
budget, eller genom andra medel, för att täcka upp den 
andel egenfinansiering om 50 respektive 60 procent av 
projektbudgeten som krävs.

Samarbetsprojekten inom Kreativa Europa har tydli-
gare prioriteringar än under det tidigare Kulturprogram-
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met 2007−2013. Alla projekt måste innehålla minst ett 
och högst tre av de prioriterade områdena transnationell 
mobilitet (transnational mobility), publikutveckling (au-
dience development) eller kapacitetsuppbyggande insatser 
gällande digitalisering (digitization), nya affärsmodeller 
(new business models) och/eller kompetensutveckling 
och utbildning (training and education). En särskild stra-
tegi för hur det eller de prioriterade områdena är del av 
projektet är en obligatorisk del av ansökan. 

Ansökningarna 2015 bedömdes utifrån bedömnings-
kriterierna relevans (30 p), innehållets och verksamhe-
tens kvalitet (30 p), kommunikation och informations-
spridning (20 p) samt partnerskapets kvalitet (20 p). Den 
sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering 
av sin ansökan. Vid avslag finns möjlighet för den sö-
kande att mot bakgrund av responsen utveckla projektet 
och återkomma med en omarbetad ansökan vid ett annat 
utlysningstillfälle.

Stöd till europeiska plattformar
Stödet till europeiska plattformar utlystes för första gång-
en 2014. En plattform omfattar endast ett konstområde. 
Plattformen ska arbeta för ökad mobilitet inom Europa 
för nya begåvade konstnärer och kulturskapare och för 
ökad rörlighet av konstnärliga och kulturella verk. Stöd 
kan sökas för aktörer som tillhandahåller en europeisk 
plattform för att främja en stark europeisk program-
läggning. Minst 30 procent av det totala programutbu-
det ska vara europeiska produktioner för att få stöd som 
plattform. 

Fokus i plattformens arbete ska utgöras av publik verk-
samhet. Publikutveckling är ett prioriterat område och 
innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras 
särskilt. Plattformarna syftar även till öka synligheten 
för kulturorganisationer som visar/producerar europeisk 
kultur och bidra till att nya konstnärer och kulturska-
pare får ett större europeiskt genomslag och erkännande. 
Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland platt-
formsmedlemmarna kan också vara del av arbetet. 

En plattform ska bestå av en koordinerande organisa-
tion och minst tio ytterligare organisationer baserade i 
minst fem av EU:s medlemsstater eller EFTA-länder. 

Stöd kan sökas om högst 500 000 euro per år. EU-stö-
det kan högst utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. 
Under programperioden 2014–2020 finns tre ansök-
ningstillfällen 2014, 2015 och 2016. Totalt kommer cirka 
15 plattformar ges stöd under hela programperioden.

Stöd till europeiska nätverk
Stöd kan sökas för aktiviteter som utförs av nätverk bestå-
ende av aktörer från olika europeiska länder. Syftet är att 

stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter 
att arbeta internationellt och över landsgränserna. Akti-
viteterna måste ha en strukturerande effekt för sektorn. 
Nätverksstödet i Kreativa Europa är inte som under tidi-
gare programperiod ett verksamhetsbidrag, utan ett pro-
jektbidrag. Stöd kan ges för aktiviteter som syftar till att 
stärka möjligheten till nya yrkes- och karriärmöjligheter 
i och utanför Europa samt att utveckla nya kunskaper 
och kompetenser, bl.a. anpassning till digital teknologi, 
prövande av nya innovativa strategier för publikutveck-
ling och testande av nya affärs- och ledningsmodeller.

Stöd kan sökas av nätverk inom de kulturella och krea-
tiva sektorerna. 

Nätverket måste bestå av minst 15 medlemsorganisa-
tioner från minst 10 länder som deltar i delprogrammet 
Kultur. Minst fem av dessa måste vara baserade i fem oli-
ka EU-medlemsstater eller EFTA-länder. Stöd kan sökas 
om högst 250 000 euro per år. EU-stödet kan max utgöra 
80 procent av de totala kostnaderna. Under programpe-
rioden 2014−2020 finns två ansökningstillfällen år 2014 
och 2016. Totalt cirka 25 nätverk kan beviljas stöd under 
hela programperioden. 

Stöd till översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur 
Den enda stödformen inom delprogrammet Kultur som 
i likhet med vissa av stödformerna inom delprogrammet 
MEDIA vänder sig till en avgränsad bransch och inte 
ställer krav på transnationella partnerskap, är stödet till 
översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. 
Stöd kan sökas av professionella bokförlag eller förlags-
grupper. Den sökande organisationen ska ha varit regist-
rerad i minst två år när ansökan lämnas.

Stödet syftar till att främja en ökad kulturell och 
språklig mångfald i Europa. Det ska även främja rörlig-
heten över gränserna av skönlitterära verk av hög kvalitet, 
skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och 
utanför Europa samt nå ut till ny publik. Det nya över-
sättningsstödet har större fokus på att europeisk skön-
litteratur inte bara ska översättas, utan också nå ut till 
läsarna. Prioriteringarna är att: 
• Stödja cirkulationen av europeisk skönlitteratur i 

syfte att göra den så brett tillgänglig som möjligt. 
• Stödja främjandet av europeisk skönlitteratur, med en 

lämplig användning av digital teknik i både spridning 
och främjandet av verken. 

• Främja översättning och främjande av högkvalitativ 
europeisk skönlitteratur på lång sikt. 

Ytterligare en prioritering är att ge översättarna större 
uppmärksamhet. Därför finns krav på att förlagen ska 



11

inkludera en kortare biografi om översättaren i varje 
översatt bok.

Stöd kan sökas för översättning, utgivning och sprid-
ning av skönlitteratur för vuxna eller barn och unga. I be-
greppet skönlitteratur inkluderas romaner, noveller, dra-
matik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker. 
Stöd kan sökas för översättning från och till de officiella 
språken, inklusive de nationella minoritetsspråken, i de 
länder som deltar i delprogrammet Kultur. Det är önskvärt 
att någon av de titlar som ingår i ansökan är översättningar 
från andra språk än engelska, franska, tyska och spanska 
eftersom översättningar från så kallade mindre använda 
språk (lesser used languages) prioriteras. Översättningar till 
engelska, franska, tyska och spanska prioriteras. 

Översättningar från latin och klassisk grekiska till ett 
officiellt språk i något av de officiella språken är också 
bidragsberättigade. De skönlitterära verken får inte 
tidigare ha översatts till målspråket, med undantag för 
om det bedöms att en ny översättning är nödvändig.

I detta fall måste minst femtio år gått sedan den senaste 
översättningen och förlaget förklara varför en ny över-
sättning behövs. Verken måste redan ha publicerats och 
ha skrivits av författare som är medborgare eller bosatta i 
ett land som deltar i programmet, med undantag för verk 
på latin eller klassisk grekiska. 

Spridning och främjande av verken genom användning 
av digital teknik uppmuntras också. Stöd kan sökas för 
utgivning i tryckt och/eller digitalt (e-bok) format. Även 
kostnader för provöversättning av titlar som förlaget vill 
sälja rättigheter för kan inkluderas i ansökan.

Kostnader för översättning, produktion, marknadsfö-
ring och kommunikation är exempel på kostnader som 
kan inkluderas i ansökan. Olika typer av insatser för att 
öka den översatta litteraturens spridning och tillgäng-
liggörande är en viktig del av projektet. Det kan bland 
annat gälla översättares och författares deltagande i lit-
terära evenemang, på litteraturfestivaler och bokmässor 
eller andra mer innovativa aktiviteter som kan bidra till 
ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur. En 
obligatorisk del av ansökan är att formulera en strategi 
för översättning, distribution och marknadsföring av de 
titlar förlaget söker stöd för att översätta. 

Det finns två olika stödtyper, antingen tvåårigt stöd 
eller tre- eller fyraårigt stöd genom ett partnerskapsavtal 
(Framework Partnership Agreement). Vid ansökan om 
tvåårigt stöd ska översättning av 3−10 skönlitterära verk 
under hela tvårsperioden ingå samt en strategi för över-
sättning, distribution och marknadsföring av titlarna. 
EU-stöd kan sökas om högst 100 000 euro. Vid ansökan 
om tre- eller fyraårigt stöd genom partnerskapsavtal ska 
översättning av 5−10 skönlitterära verk per år ingå samt 

en mer utförlig handlingsplan som innehåller en lång-
siktig strategi för arbetet med utgivning och spridning 
av titlarna. Det fleråriga stödet utgår med högst 100 000 
euro per år. EU-stödet kan för de båda stödtyperna uppgå 
till högst 50 procent av de totala kostnaderna. De förlag 
som fått beslut om stöd genom partnerskapsavtal 2014 
gjorde en förenklad ansökan för 2015.

År 2015 utlystes endast tvåårigt stöd och de förlag som 
fick treårigt stöd 2014 gjorde en förenklad ansökan. An-
sökan bedömdes 2015 med grund i kriterierna relevans 
30 p, kvalitet på innehåll och verksamhet 25 p, kommu-
nikation och marknadsföring av de översatta titlarna 20 
p samt vinnare av EU:s litteraturpris 25 p. Antalet auto-
matiska poäng för att inkludera titlar som fått EU:s litte-
raturpris höjdes från 10 (år 2014) till 25 poäng, vilket blev 
utslagsgivande i fördelningen. 

Särskilda insatser 
Utöver bidragsgivningen är en del inom delprogrammet 
Kultur i Kreativa Europa EU:s kulturpriser och utnäm-
ningen av europeiska kulturhuvudstäder. I de särskilda 
insatserna ingår även bidrag till europeiska kulturhu-
vudstäder samt de europeiska kulturpriserna inom lit-
teratur, kulturarv (Europa Nostra Award), musik (Eu-
ropean Border Breakers Award) och samtida arkitektur 
(Mies van der Rohe Award).

EU:s kulturpriser
Syftet med EU:s kulturpriser är att uppmärksamma 
konstnärer och kulturella och konstnärliga verk över 
nationsgränserna för att uppmuntra till ökad mobilitet, 
kulturellt utbyte, kulturell mångfald och interkulturell 
dialog. Priserna har alla olika regelverk och utnämnings-
processer. 

EU:s litteraturpris
Litteraturpriset är ett sätt att uppmärksamma verk av 
samtida europeiska författare. Priset delades ut för sjunde 
gången år 2015. Syftet med priset är att uppmärksamma 
den europeiska samtidslitteraturens mångfald och krea-
tivitet, främja ökad spridning av europeiska skönlitterära 
verk, stödja ökad bokförsäljning över gränserna och sti-
mulera till ett ökat intresse för litteratur från andra euro-
peiska länder än det egna. 

Prissumman är 5 000 euro och pristagarna deltar även 
på de större bokmässorna samt vid litterära evenemang i 
Europa. En antologi med utdrag från de prisbelönta tit-
larna publiceras även på engelska för att främja översätt-
ning av böckerna. Översättning av de titlar som tilldelas 
EU:s litteraturpris är även prioriterade inom EU:s över-
sättningsstöd. 
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Litteraturpriset delas ut en gång om året till ett tiotal 
europeiska samtida författare. Enligt en treårscykel är det 
varje år drygt tio europeiska länder som utses som mot-
tagare av priset, vilka sedan genom ett nationellt juryför-
farande utser var sin pristagare för en specifik titel. År 2015 
var Sverige med på listan av potentiella mottagare av priset 
och därför tilldelades ett verk av en svensk författare priset.

Europeiska kommissionens bedömningskriterier för 
priset är att författaren ska ha publicerat mellan två till 
fem skönlitterära verk, vara bosatt i något av de tolv årli-
gen utvalda länderna samt att den utnämnda boken ska 
ha publicerats inom fem år innan priset tilldelas. Priset 
organiseras av ett konsortium bestående av Europeiska 
förläggarföreningen (The Federation of European Publis-
hers), Europeiska bokhandlarföreningen (The European 
and International Booksellers Federation) och Europeis-
ka författarkongressen (The European Writers Council).

EU:s musikpris European Border Breakers Award (EBBA)
Priset delas årligen ut till tio artister/grupper som lyck-
ats väl med att nå över nationsgränserna och få publik 
utanför ursprungslandet. Det syftar till att främja sprid-
ning av och tillgång till ny musik för europeiska publiker 
och belysa mångfalden av samtida musik i Europa. Priset 
tilldelas för artistens/gruppens första album som släpps 
utanför hemlandet i länder som deltar i Kreativa Europa 
och som har haft transnationellt genomslag. 

Vinnarna väljs av analysföretaget för musikbranschen 
Nielsen Music med utgångspunkt i försäljning i EU:s 
medlemsländer, antal spelningar i radio, liveframträdan-
den och medverkan vid europeiska festivaler samt genom 
röstning och framtagande av data av European Broadcas-
ting Union (EBU) och radiostationer och festivaler som 
deltar i The European Talent Exchange Program. Den 
nederländska mässan/festivalen för europeisk popmu-
sik Eurosonic Noorderslag i Groningen, Nederländerna 
organiserar urvalsförfarandet och prisceremonin. Eu-
ropean Border Breakers Award delades 2015 ut för tolfte 
gången.

I likhet med Europa Nostra finns även ett pris fram-
röstat av allmänheten inom musikområdet kallat Public 
Choice EBBA. År 2015 fick den holländska gruppen The 
Common Linnets publikens pris.

EU:s kulturarvspris Europa Nostra Award
Europa Nostra Award syftar till att främja hög kvalitet 
inom verksamheter på kulturarvsområdet och stimulera 
transnationellt utbyte inom sektorn. EU:s kulturarvspris 
organiseras av den ideella organisationen Europa Nostra. 
Pris delas ut för framstående insatser inom följande fyra 
kategorier: 

• Kategori 1: Bevarande: bevarande och restaurering av 
kulturarv samt omställning till nya användningsom-
råden (inom områdena arkitektur, kulturlandskap, 
historiska parker och trädgårdar, konstföremål, ar-
keologi samt industriminnesvård/industrilandskap).

• Kategori 2: Forskning: forskningsinsatser och utveck-
lingsinsatser inom ovan nämnda områden. 

• Kategori 3: Särskilda insatser: framstående personliga 
insatser eller insatser av föreningar som pågått under 
lång tid. 

• Kategori 4: Utbildning, kompetensutveckling och med-
vetandegörande insatser: föredömliga initiativ inom 
utbildning och praktisk verksamhet samt upplys-
ningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Europa Nostra Awards tilldelas cirka 25−30 projekt år-
ligen, varav sex projekt mottar Grand Prix och en pris-
summa om 10 000 euro vardera. Ansökningarna bedöms 
av experter inom respektive område. Nomineringar kan 
göras av organisationer från alla europeiska länder. År 
2012 instiftades Europa Nostra Public Choice Award, en 
möjlighet för allmänheten i Europa att rösta på sitt favo-
ritprojekt av de 30 nominerade projekten.

EU:s pris för samtida arkitektur – Mies van der Rohe Award 
EU:s Mies van der Rohe Award delas ut vartannat år. Två 
typer av pris delas ut, The European Union Prize for Con-
temporary Architecture – The Mies van der Rohe Award 
och The Special Mention for Emerging Architect. Pris-
summan för det stora priset är 60 000 euro och för den 
särskilda utmärkelsen 20 000 euro. Prisvinnarna och 
arkitekterna på juryns korta lista presenteras även i en 
publikation och i en vandringsutställning.

Priset administreras av Europeiska kommissionen till-
sammans med Mies van der Rohe Foundation. Stiftelsen 
ansvarar för urvalet och själva prisceremonin. Nomine-
ringar lämnas till juryn av en oberoende expertgrupp be-
stående av medlemmar i Architects’ Council of Europe 
(ACE), där Sverige representeras av SAR Svenska Arkitek-
ters Riksförbund och en rådgivande kommitté. ArkDes i 
Stockholm är en av 17 medlemmar i prisets rådgivande 
kommitté.

Europeiska kulturhuvudstäder
Syftet med utnämningen av europeiska kulturhuvudstä-
der är att belysa den kulturella rikedomen, mångfalden 
och gemenskapen i Europa samt att bidra till att utveckla 
en ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa. Ini-
tiativet syftar även till att stärka kulturens betydelse för 
städers utveckling. En kulturhuvudstad ska ha ett pro-
gram som bygger på kulturellt samarbete i Europa och 
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intresserar och engagerar de som bor i staden och dess 
omgivning samt öka det internationella intresset för om-
rådet. Initiativet att utse europeiska kulturhuvudstäder 
startade 1985 och sedan 2011 väljs två städer från två olika 
medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Med-
lemsstaterna får under perioden 2007−2019 i tur och ord-
ning vara värdar för evenemanget. 

Processen att välja städer startar på nationell nivå sex 
år innan beslut fattas. Urvalsprocessen involverar en obe-
roende expertpanel inom kulturområdet som bedömer 
ansökningarna och tar fram en kortlista med städer. Ex-
pertpanelen rekommenderar sedan utifrån ansökning-
arna en stad från respektive aktuellt land för titeln. Stä-
derna väljs inte endast på grundval utifrån vad de gör i 
nuläget, utan till stor del utifrån vad de planerar att göra 
i framtiden. Städerna ska inför ansökan utarbeta ett kul-
turprogram som måste ha ett europeiskt inslag, involvera 
allmänheten, ha europeisk attraktionskraft och passa in 
i stadens långsiktiga utveckling. Europeiska kommissio-
nen publicerar varje år en utvärdering av föregående års 
europeiska kulturhuvudstäder.

De två europeiska kulturhuvudstäderna mottar Me-
lina Mercouri Prize om 1,5 miljoner euro vardera. Priset 
finansieras genom Kreativa Europa. De städer som väljs 
att vara europeiska kulturhuvudstäder utnämns fyra år 
i förväg. År 2015 beslutades att Matera (Italien) och Plov-
div (Bulgarien) blir europeiska kulturhuvudstäder 2019. 
Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien) var europeiska kul-
turhuvudstäder 2015. Stockholm 1998 och Umeå 2014 är 
de två svenska städer som hittills har utnämnts till euro-
peiska kulturhuvudstäder i Sverige.

DELPROGRAMMET MEDIA
Delprogrammet MEDIA har liksom delprogrammet 
Kultur särskilda prioriteringar. Följande ska prioriteras 
för att stärka den europeiska audiovisuella sektorns för-
måga att verka transnationellt.
• Underlätta för yrkesverksamma inom den audiovi-

suella sektorn att förvärva och förbättra färdigheter 
och kompetens, liksom utvecklingen av nätverk, 
inbegripet användning av digital teknik för att säker-
ställa anpassningen till utvecklingen på marknaden, 
testande av nya tillvägagångssätt för publikutveckling 
och testande av nya affärsmodeller.

• Öka kapaciteten hos audiovisuella operatörer 
att utveckla europeiska audiovisuella verk som 
har potential att cirkulera i och utanför unionen 
och underlätta europeisk och internationell 
samproduktion, bland annat med tv-bolag.

• Uppmuntra till utbyten mellan audiovisuella företag 
genom att underlätta tillträdet till unionsmarkna-

derna och de internationella marknaderna och ge ak-
törerna verktyg att öka synligheten för deras projekt.

• Stödja biografdistribution genom transnationell 
marknadsföring, varumärkesutveckling, distribution 
och visning av audiovisuella verk.

• Främja transnationell marknadsföring, varumärkes-
utveckling och distribution av audiovisuella verk på 
alla andra plattformar än biografer.

• Stödja publikutveckling som ett sätt att främja in-
tresset för och förbättra tillgången till europeiska 
audiovisuella verk, särskilt via marknadsföring, eve-
nemang, filmkunnighet och festivaler. 

• Främja nya distributionssätt för att möjliggöra fram-
växt av nya affärsmodeller.

Stödformer inom delprogrammet MEDIA
Det finns 14 olika stödformer inom delprogrammet ME-
DIA. Stöden ska öka kapaciteten hos audiovisuella ak-
törer att utveckla europeiska audiovisuella verk som har 
internationell potential och underlätta europeisk och 
internationell samproduktion. Delprogrammet MEDIA 
ska ge stöd till utveckling av europeiska audiovisuella 
verk, särskilt filmer och tv-produktioner inom drama, 
dokumentärer, barnproduktioner och animationer, samt 
interaktiva verk som dataspel och multimedia. MEDIA 
ska också ge stöd till verksamhet som syftar till att stödja 
europeiska audiovisuella produktionsbolag, särskilt obe-
roende produktionsbolag, för att underlätta europeisk 
och internationell samproduktion av audiovisuella verk.

Stöd till producenter 
Inom delprogrammet MEDIA finns två olika typer av 
stöd till oberoende filmproducenter, enskilt projekt och 
så kallad slate funding, vilket innebär finansiering av flera 
projekt i en och samma ansökan. Vilken stödform som 
passar bäst beror i stor utsträckning på vilket slags pro-
jekt det handlar om och vilka kostnader som ansökan 
avser. Stöd kan ges för utvecklingskostnader (inte pro-
duktionskostnader) för drama, kreativ dokumentär och 
animation. Projektet ska vara ämnat för kommersiell 
distribution på tv, bio, dvd eller på digitala plattformar. 

Utvecklingsstöd, enskilt projekt
Stöd kan sökas för utveckling av långfilmer, animatio-
ner och kreativa dokumentärer ämnade för biograf med 
en längd om minst 60 minuter eller för dramafilmer och 
serier om minst 90 minuter, animerade filmer eller serier 
med en minsta totallängd om 24 minuter samt kreativa 
dokumentärfilmer eller serier om minst 50 minuter. 

Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för 
projektet. För ansökan krävs att bolaget varit registrerat 
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hos bolagsverket i minst ett år vid ansökningstillfället och 
att bolaget har erfarenhet av produktion och distribution 
av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Stödet ges 
i form av fasta summor: 60 000 euro för animation, 25 
000 euro för kreativ dokumentär, 50 000 euro för drama 
med produktionsbudget på eller över 1,5 miljoner euro 
och 30 000 euro för drama med produktionsbudget un-
der 1,5 miljoner euro. Beloppet kan uppgå till högst 50 
procent av utvecklingskostnaderna.

Oberoende produktionsbolag, det vill säga bolag som 
inte är majoritetsägt av någon tv-kanal (med majoritets-
ägd menas när ett bolag ägs till mer än 25 procent av en 
tv-kanal eller mer än 50 procent av flera) baserade i något 
land som deltar i delprogrammet MEDIA kan söka stöd. 

Vid bedömning av ansökan om enskilt projekt tas hän-
syn till exempelvis projektets kvalitet och möjligheterna 
för europeisk distribution, utvecklingsstrategins, finan-
sieringsstrategins och den europeiska och internationella 
distributions- och marknadsföringsstrategins kvalitet, 
produktionsbolagets potential och lämplighet samt pro-
jektets genomförbarhet. 

Ansökningarna om enskilt projekt bedöms med grund 
i kriterierna relevans och europeiskt mervärde (20 po-
äng), innehållets och verksamheternas kvalitet (20 po-
äng), spridning av projektresultaten (20 poäng), projekt-
gruppens kvalitet (10 poäng), effekt och hållbarhet (10 
poäng), och innovativ karaktär (20 poäng). Extra auto-
matiska poäng ges till sökande företag i ett land med låg 
produktionskapacitet (10 extra poäng), projekt som rik-
tar sig till en ung publik (10 extra poäng), projekt som är 
tänkta att ske i samproduktion med ett företag som inrät-
tats i ett annat deltagarland som inte har ett gemensamt 
officiellt språk (5 extra poäng).

I utlysningarna 2014 och 2015 räknades Sverige in bland 
de länder med låg produktionskapacitet. Två utlysningar 
om utvecklingsstöd för enskilt projekt ägde rum under 
2015. 

Utvecklingsstöd, slate funding
Stöd ges för utveckling av ett paket med minst tre film-
projekt inom kategorierna drama, kreativ dokumentär 
och animation. Projekten ska vara ämnade för interna-
tionell kommersiell distribution. Målgruppen för slate 
funding är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt 
samtidigt.

Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för 
projekten och ha varit registrerade hos bolagsverket se-
dan minst tre år. För ansökan krävs att bolaget eller pro-
ducenten har erfarenhet av produktion och distribution 
av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Verket ska 
ha producerats senast fem år innan ansökningstillfället 

och fått internationell kommersiell distribution i tre län-
der utanför Sverige inom två år före ansökningstillfället.

Stöd kan sökas om mellan 70 000 euro och 200 000 
euro (150 000 för en slate med enbart dokumentärer). 
Beloppet ska uppgå till högst 50 procent av utvecklings-
kostnaderna för projekten.

Vid bedömning av ansökan om slate funding tas hän-
syn till exempelvis produktionsbolagets kapacitet att på 
europeisk och internationell nivå utveckla ett 3−5 film-
projekt, kvaliteten på projekten, utvecklings- och fi-
nansieringsstrategin samt den europeiska dimensionen, 
europeisk och internationell distributions- och mark-
nadsföringsstrategi, projektens genomförbarhet och pro-
duktionsbolagets kapacitet att vara innovativt i sin verk-
samhet. Ansökningarna om utvecklingsstöd genom slate 
funding bedöms utifrån kriterierna relevans och europe-
iskt mervärde (20 poäng), innehållets och verksamheter-
nas kvalitet (20 poäng) spridning av projektresultaten (20 
poäng), projektgruppens kvalitet (10 poäng), effekt och 
hållbarhet (10 poäng) och innovativ karaktär (20 poäng). 
Extra automatiska poäng ges till sökande i ett land med 
låg produktionskapacitet (10 extra poäng).

Tv-programstöd
Stöd kan ges till produktionskostnader för drama, krea-
tiv dokumentär eller animation. Den sökande ska vara 
europeiska oberoende audiovisuella produktionsbolag 
som producerar majoriteten av verket. För att vara god-
känd för stöd krävs att minst tre tv-kanaler från tre olika 
länder i delprogrammet MEDIA deltar i projektet. Produk-
tionen ska vara ämnad i första hand för tv-distribution.

Visningsrättigheterna för de program som de deltagan-
de tv-företagen får, måste återgå till producenten efter ett 
visningstillstånd på högst sju år för en förhandsförsäljning 
och tio år för en samproduktion. Minst 50 procent av den 
beräknade totala finansieringen av produktionsbudge-
ten ska vara garanterad från tredje parts finansiering och 
produktionsbudgeten ska till minst 50 procent finan-
sieras av europeiska källor. Projektet får pågå i högst 30 
eller 42 (om det gäller en serie) månader. För spelfilmer 
och animerade filmer får stödet inte överstiga 500 000 
euro eller 12,5 procent av de totala bidragsberättigande 
kostnaderna. Enbart för samproducerade tv-serier med 
en bidragsberättigande produktionsbudget på minst 
10 000 000 euro kan högst 1 000 000 euro sökas. För 
kreativa dokumentärer får det ekonomiska stödet inte 
överstiga 300 000 euro eller 20 procent av de totala bi-
dragsberättigande kostnaderna.

Vid bedömning av ansökan om stöd till europeiska 
tv-program tas hänsyn till exempelvis potentialen för 
europeisk och internationell distribution av projektet, 



15

kvaliteten på projektet, den europeiska dimensionen och 
projektets finansiering, distributions- och marknads-
föringsstrategin samt produktionsbolaget och det krea-
tiva teamet lämplighet. Ansökningarna bedöms utifrån 
kriterierna relevans och europeiskt mervärde (30 po-
äng), innehållets och verksamhetens kvalitet (30 poäng), 
projektresultatens spridning, effekt och hållbarhet (30 
poäng), projektgruppens kvalitet (10 poäng). Det finns 
också automatiska kriterier: om projektet har en ung 
målgrupp (5 extra poäng), om projektet är avsett för 
samproduktion med en producent i ett land som deltar i 
delprogrammet MEDIA och som inte har ett gemensamt 
officiellt språk (5 extra poäng) och om sökande företag är 
etablerade i ett land som har en låg produktionskapacitet 
(5 extra poäng). Två utlysningar ägde rum under 2015.

Stöd till distribution och visning 
Ett av huvudmålen med delprogrammet MEDIA är att 
öka spridningen av europeisk film inom och utanför Eu-
ropa. Stöd kan ges till biografdistribution, digital distri-
bution, säljagenter samt biografer som visar icke-natio-
nell europeisk film. Cirka 55 procent av delprogrammets 
budget går till distributionsstöd. Europeiska biografdist-
ributörer kan söka stöd inom följande två olika stödtyper:

Selektivt stöd 
Stödet täcker distributionskostnader och förutsätter att 
minst sju biografdistributörer från olika länder som 
deltar i delprogrammet MEDIA samarbetar kring bio-
graflansering av en europeisk titel. En säljagent ska fung-
era som koordinator för gruppen och stödbeloppet av-
görs av hur många biografer i Europa filmen sätts upp på. 
Selektivt stöd kan sökas två gånger per år.

Automatiskt stöd 
Bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens 
antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film 
under ett år. Stödets fokus ligger på att stödja film med 
marknadspotential. Beloppet som genererats samlas i 
en fond. Svenska distributörer kan beviljas mellan 0,75 
euro och 1,05 euro per såld biljett, beroende på filmens 
ursprungsland. Detta gäller de första 18 000 besöken, 
därefter sänks beloppet i takt med antal besök. För att få 
tillgång till beloppet i fonden ska distributören återinves-
tera, antingen i samproduktion, köp av distributionsrät-
tigheter eller marknadsföring av ny icke-nationell euro-
peisk film. Filmer gjorda innan 2011 är inte godkända för 
ansökan.

Stöd till säljagenter 
Kreativa Europa MEDIA ger stöd till europeiska säljagen-

ter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk 
film. Stödbeloppet används genom återinvestering i eu-
ropeisk film. Stödet kan sökas av europeiska säljagenter 
som under perioden 2010−2014 varit agent för minst åtta 
nya europeiska filmer, varav minst en producerad i ett 
annat land än det egna. Agenten måste ha rättigheterna 
att sälja filmerna i minst tio av de länder som deltar i 
delprogrammet MEDIA. Agenten ska också ha sålt vis-
ningsrättigheterna till minst tre av filmerna till minst tre 
länder som deltar i Kreativa Europa MEDIA.

Uppfyller säljagenten dessa krav genereras 20 000 euro 
i en fond. Ytterligare medel kan genereras via försäljning 
av europeiska biograftitlar och genom det automatiska 
biografdistributionsstödet inom delprogrammet MEDIA. 
Fonden realiseras av säljagenten genom en återinveste-
ring av motsvarande belopp i Minimum Guarantees eller 
marknadsföringskostnader för icke-nationella filmer. 

Stöd till onlinedistribution 
Kreativa Europa har som delmål att stötta marknadsfö-
ring och distribution av audiovisuella verk på plattfor-
mar utöver biografen samt stödja uppkomsten av nya 
affärs- och distributionsmodeller. Detta görs genom att 
stödja onlinetjänster med hög andel europeiskt innehåll, 
skapandet av europeiska paket av filmer för leverans till 
onlinetjänster och innovativa lanseringskampanjer av 
europeisk film. Stödet till onlinetjänster är uppdelat i 
följande tre stödtyper:

Stöd till VoD-tjänster
Leverantörer av VoD-tjänster kan söka stöd för drift eller 
upprättande av tjänst med hög andel europeiskt innehåll. 
Stödmottagare erbjuds ett treårigt partnerskap. Syftet är 
att stödja aktiviteter som stärker synligheten och ökar 
den globala publiken för europeiska audiovisuella verk.

Stöd till skapande av onlineförberedda filmpaket
Stöd finns för att sätta samman och leverera paket av eu-
ropeiska filmer till VoD-tjänster. Filmerna i paketet ska 
ha bevisad kommersiellt potential. Paketen måste inne-
hålla minst 30 filmer.

Stöd till innovativa multiplattformreleaser
Detta stöd skall uppmuntra till innovativa multiplatt-
formreleaser (festival, biograf, tv, dvd, VoD, etc.) av euro-
peiska filmer. Varje film måste släppas i minst tre länder 
som deltar i delprogrammet MEDIA. Stödmottagare ska 
sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter till bran-
schen och gärna att utveckla nya affärsmodeller.
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Stöd till biografnätverk 
För att stimulera biografägare att visa mer europeisk film 
ges stöd till organisationer som i sin tur handlägger och 
beviljar bidrag till biografer. Stödet kan sökas av europe-
iska biografnätverk med minst 100 biografer i 20 länder. 
I dag förmedlas biografstödet av nätverket Europa Cine-
mas som är den enda sökande inom stödformen. Europa 
Cinemas grundades 1992 och har ett flertal finansiärer 
utöver Kreativa Europa. Europa Cinemas stödjer euro-
peiska biografer med icke-nationell europeisk film på 
programmet och biografer som arbetar med europe-
isk film mot en ung publik. Ett syfte är också att under-
lätta samarbetet mellan de europeiska biografer som är 
med i nätverket. Olika typer av kompetensutveckling och 
aktiviteter ordnas också för medlemsbiograferna. Europa 
Cinema Awards delas årligen ut för Best Programming, 
Best Young Audience Activities och Best Entrepreneur. 
Europa Cinemas finns i 42 länder, 596 städer och omfat-
tar 977 biografer. För att kunna delta i nätverket krävs 
att biografen visar en viss procentandel icke-nationell 
europeisk film och har en väl utvecklad verksamhet för 
en ung publik. Samarbete på europeisk nivå och varierad 
programsättning kan öka bidragets storlek. 

Stöd till filmfestivaler 
Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler 
som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkun-
nighet och som har ett starkt program med europeisk 
film. Stödet kan sökas av festivaler med ett program som 
innehåller minst 70 procent europeisk film eller minst 
100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från minst 15 länder 
som deltar i delprogrammet MEDIA. Av dessa filmer ska 
även minst 50 procent vara icke-nationella. Stöd kan sö-
kas av privata företag, ideella organisationer, föreningar, 
stiftelser, kommuner, regioner etc. 

Stöd till internationella fonder för samproduktion 
Stödet syftar till att förenkla produktion och cirkula-
tion av internationella filmprojekt (samproduktioner) 
samt att öka den europeiska dimensionen för fonderna 
och skapa tillgång för bolag från alla medlemsländer. 
Stödet kan sökas av fonder verksamma sedan minst ett 
år tillbaka vid ansökningstillfället och som ger stöd till 
produktion av fiktion, animation och kreativ dokumen-
tär ämnade för biografdistribution. Stöd kan även sökas 
till genomförandet av konkreta distributionsstrategier 
för av fonden stödda filmer. Bedömningsgrunderna för 
stödet är bland annat det europeiska mervärdet, fondens 
kapacitet för att utveckla mekanismer som stimulerar 
internationell samproduktion och cirkulation av dessa 
produktioner.

Stöd till publikutveckling 
Ett viktigt mål för Kreativa Europa är att främja intres-
set för och stärka tillgången till europeiska audiovisuella 
verk. Stöd kan därför sökas för olika typer av aktivite-
ter rörande publikfrågor och tillgänglighet. Stödformen 
som var ny i Kreativa Europa syftar till att öka filmkun-
nigheten (film literacy) och möjligheterna att uttrycka 
sig genom audiovisuella medier. Aktiviteter som syftar 
till att tillgängliggöra det europeiska filmkulturella ar-
vet bland barn och unga uppmuntras särskilt. Europas 
mångfald är en av kontinentens styrkor, men också en 
utmaning för att filmer, tv-produktioner och dataspel ska 
spridas över gränserna.

Stöd som kan sökas av europeiska organisationer som 
arbetar med publikutveckling och filmkunnighet är 
uppdelat i följande två delar:

Stöd till publikbyggande evenemang
Kreativa Europa finansierar evenemang som syftar till att 
marknadsföra icke-nationell europeisk film genom vis-
ningar på olika plattformar och gärna i innovativa sam-
manhang. Denna typ av stöd riktar sig främst till sales 
agents, distributionsbolag, festivaler, tvprogramföretag, 
biografer, onlineplattformar, filmfrämjande föreningar 
etc.

Stöd till filmkunnighetsprojekt
Kreativa Europa finansierar samarbetsprojekt mellan 
filmkunnighetsinitiativ i Europa som syftar till att stärka 
det europeiska samarbetet och den europeiska dimensio-
nen på området. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt 
utbyte av goda exempel är en viktig del. Stödet riktar sig 
främst till filminstitut, filmkulturella institutioner, fes-
tivaler, filmklubbar och andra typer av organisationer 
som är aktiva inom film- och media kunnighetsområ-
det, särskilt för barn och unga. Bedömningsgrunderna 
för stödet är projektets europeiska mervärde, kvaliteten 
på samverkan och det förväntade resultatet, inverkan på 
publiken och cirkulation av europeisk film.

Stöd till fortbildning 
Stödet riktar sig främst till europeiska utbildningsinstan-
ser eller branschaktörer som arrangerar fortbildnings-
kurser för att öka kompetensen och yrkeskunnandet hos 
professionella inom den audiovisuella sektorn. Arrang-
örer som ansöker om stöd bör i den föreslagna kursen 
behandla något av de prioriterade ämnesområdena pu-
blikbyggande, marknadsföring, distribution och exploa-
tering av film, management/producentkurser, projektut-
veckling och produktion eller digitala utmaningar. Stöd 
kan ges till arrangörer av specialiserade fortbildnings-
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kurser för professionellt verksamma genom ett tvåårigt 
partnerskapsavtal (Framework Partnership Agreement) 
med delprogrammet MEDIA.

Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitu-
tioner, film- och tv-skolor, produktions- eller distribu-
tionsbolag samt branschorganisationer och majoriteten 
av deltagarna och helst även föreläsarna på kursen ska 
vara från ett land annat än arrangörens hemland.

De sökande väljer att antingen söka stöd för verk-
samhet i Europa (European Actions) eller internationell 
verksamhet (International Actions). Den internationella 
inriktningen syftar till att skapa ökad expertis genom 
stärkta professionella internationella nätverk och samar-
beten mellan europeiska och icke-europeiska professio-
nella verksamma inom den audiovisuella sektorn.

Stödet till fortbildning för yrkesverksamma inom den 
audiovisuella sektorn har även en indirekt betydelse, ef-
tersom det också möjliggör för svenska yrkesverksamma 
att delta i de utbildningar som arrangeras av andra aktö-
rer i Europa.

Stöd till marknadsaktiviteter 
Stöd kan ges till marknadsaktiviteter ämnade för större 
åtgärder för att sprida, marknadsföra eller stimulera pro-
duktion av europeisk film. Stöd kan också ges för en ökad 
synlighet för audiovisuella verk från Europeiska länder 
med en låg produktionskapacitet och en ökning av antal 
europeiska samproduktioner samt för att stärka den eu-
ropeiska filmen på internationella marknader. 

Exempel på projekt som kan få marknadsstöd är ar-
rangerande av samproduktionsforum eller finansierings-
forum, gemensamma aktiviteter för att marknadsföra 
ett flertal europeiska titlar eller åtgärder som underlät-
tar deltagande i festivaler och mässor. Genom MEDIA 
Stands kan branschverksamma erbjudas förmånligt del-
tagande på festivaler och marknader.

Stöd till dataspel 
Europeiska spelutvecklare har möjlighet att söka stöd 
från Kreativa Europa för utveckling av dataspel ämnade 
för kommersiell distribution. Dataspelsproduktionsbo-
laget måste ha varit juridisk person sedan minst 12 må-
nader och kunna uppvisa en dokumenterad meritlista.

Bidraget uppgår till mellan 10 000 och 150 000 euro 
och kan ges för koncept- och projektutveckling. Endast 
verksamhet kopplad till utvecklingsfasen för narrativt 
berättande dataspel, oavsett plattform eller förväntad 
distributionsmetod, är stödberättigande. Det ekonomis-
ka stödet kan uppgå till högst 50 procent av de bidragsbe-
rättigande kostnaderna.

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till exempel-

vis kvaliteten på innehållet, berättelsen och konceptets 
originalitet i förhållande till befintliga verk, i vilken ut-
sträckning projektet tänjer på gränser i förhållande till 
befintligt spelutbud genom nya tekniska lösningar eller 
innehåll, kvaliteten på utvecklingsstrategin och poten-
tial för europeiskt internationellt nyttjande (inbegripet 
hantering av immateriella rättigheter), kvalitet och ända-
målsenlighet hos distributions-, kommunikations- och 
marknadsföringsstrategin, kvalitet på finansieringsstra-
tegin för utveckling och produktion samt projektets ge-
nomförbarhet.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna kvalitet 
och innehåll (20 poäng), innovativ karaktär (20 poäng), 
relevans och europeiskt mervärde (20 poäng), spridning 
av projektresultaten (20 poäng), projektgruppens kvalitet 
(10 poäng) och effekt och hållbarhet (10 poäng). Extra 
automatiska poäng ges till projekt som riktar sig till en 
yngre publik/barn upp till 12 år (5 extra poäng).
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TABELL 2. TOTALT BELOPP SOM BEVILJATS PROJEKT 
MED SVENSK MEDVERKAN* (EURO)
År 2014 2015

Kreativa Europa (delprogrammen 
Kultur och MEDIA) 18 933 659 10 906 142

Delprogrammet Kultur 11 276 284 6 349 107

Delprogrammet MEDIA 7 657 375 4 557 035
* I dessa summor ingår stöd till projekt där svenska aktörer deltar som antingen 
enskild sökande part, projektledare eller projektpartner. Det finns inte tillgänglig 
information om hur stor del av stödet varje enskild organisation i ett samarbetsprojekt 
mottar, därför redovisas hela stödsumman för samarbetsprojekt. Stödet via Europa 
Cinemas till de 41 svenska biograferna i nätverket ingår i summan, men inte stödet 
till de 18 nätverk på kulturområdet med svenska organisationer som medlemmar. 
Nätverksstödet utelämnas då det inte finns information om i vilken grad nätverks-
medlemmarna får del av stödet och hur stor summa som utbetalats 2015. Inom 
delprogrammet MEDIA är endast två beviljade projekt samarbetsprojekt där den 
svenska organisationen fick dela på den totala stödsumman. För övriga projekt inom 
delprogrammet MEDIA tillföll hela bidragsbeloppet den svenska organisationen.

  

Här följer en redovisning av de projekt med svensk med-
verkan som under kalenderåret 2015 har fått beslut om 
finansiering genom Kreativa Europa.

TABELL 1. TOTALT ANTAL BEVILJADE ANSÖKNINGAR 
MED SVENSK MEDVERKAN* 
År 2014  2015

Kreativa Europa (delprogrammen 
Kultur och MEDIA) 70 62

Delprogrammet Kultur 11 10

Delprogrammet Media 59 52
* I dessa siffror ingår inte de 18 svenska organisationer som är medlemmar i de 
europeiska nätverk som fick beslut om stöd 2014 inom delprogrammet Kultur, 
inte heller de 41 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas och de 
32 audiovisuellt yrkesverksamma som deltog i fortbildning som finansierats via 
delprogrammet MEDIA.

PROJEKT MED SVENSK MEDVERKAN I 
EU-PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 2015

TABELL 3. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET KULTUR 2015
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer*

Större samarbetsprojekt, projektledare 127 17 3 0  0

Större samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u. 3 4 952 064

Mindre samarbetsprojekt, projektledare 476 67 10 1 200 000

Mindre samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u. 4 740 188

Europeiska plattformar, ny utlysning 2015 47 3 1     0 0

Europeiska plattformar, utlysning 2014 
(3-årigt stöd, partnerskapsavtal) 5 5 1 1 366 197

Stöd till översättning och spridning 
av europeisk skönlitteratur (2-årigt stöd) 248 58 4 0 0

Stöd till översättning och spridning av 
europeisk skönlitteratur, utlysning 2014 
(3-årigt stöd, partnerskapsavtal) 11 11 1 1 90 658

Totalt, samtliga stödformer     6 349 107
* Se not tabell 2.

TABELL 4. SVENSKT DELTAGANDE I EUROPEISKA NÄTVERK INOM DELPROGRAMMET KULTUR 2015
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Europeiska nätverk 
projektledare 58 22 1 0 0 
Europeiska nätverk  
medlemsorganisationer i.u. i.u. i.u. 18* i.u.
* EACEA publicerar inte information om nätverkens medlemmar. Siffran ovan är hämtad från nätverkens webbplatser. Ingen ny utlysning skedde 2015. De nätverk som 
bevlijades 3-årigt stöd genom partnerskapsavtal 2014 fick medel även 2015 efter årlig ansökan.
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STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET KULTUR 2015
År 2015 tilldelades projekt med svensk medverkan, an-
tingen som projektledare eller partner totalt 6 349 107 
euro. Sammanlagt 12 svenska organisationer som deltar 
i 10 projekt har fått stöd inom delprogrammet Kultur. 
Totalt 10 organisationer deltar i europeiska samarbets-
projekt, en i europeiska plattformar och ett förlag har fått 
stöd för det andra året av ett översättningsprojekt. 

Av de svenska organisationerna som deltar i samarbets-
projekt deltar fyra organisationer i större samarbetspro-
jekt och sex i mindre samarbetsprojekt. En organisation 
är projektledare för ett mindre samarbetsprojekt och de 
övriga deltar som partners. Svenska organisationer deltar 
i sammanlagt åtta samarbetsprojekt.

Den totala stödsumman delas mellan projektdelta-
garna. Det finns ingen tillgänglig information om hur 
stor del av bidragsbeloppet som hela projektet beviljas 
och som fördelas till respektive organisation som deltar 
i projekten. I likhet med den föregående programperio-
den och föregående års bidragsfördelningar inom del-
programmet Kultur finns därför ingen exakt siffra över 
vilken bidragssumma som kommer svenska aktörer till 

del. Svenskt deltagande i europeiska samarbetsprojekt 
är positivt oavsett om en aktör deltar som projektledare 
eller som partner. Deltagandet innebär en stärkt inter-
nationalisering av det svenska kulturlivet, vilket är gynn-
samt för såväl kulturorganisationerna som för publiken 
i Sverige och i Europa, eftersom aktiviteter äger rum i 
alla de deltagande länderna och projekten leder till ökad 
kapacitetsuppbyggnad inom organisationerna.

Stöd till europeiska samarbetsprojekt 
Europeiska samarbetsprojekt är den stödform inom 
programmet som erbjuder störst möjligheter för 
kulturaktörer att söka stöd. I utlysningen om stöd till eu-
ropeiska samarbetsprojekt inkom totalt 603 ansökningar 
från organisationer i Europa. Av dessa gällde 127 större 
samarbetsprojekt och 476 mindre samarbetsprojekt. Det 
var en tydlig ökning gällande antalet ansökningar i jäm-
förelse med den första utlysningen om samarbetsprojekt 
år 2014 då 411 ansökningar inkom, varav 74 för större 
samarbetsprojekt och 337 för mindre samarbetsprojekt. 

Totalt 80 europeiska samarbetsprojekt beviljades stöd 
om 35 345 041 euro i omgången. Av dessa fick 17 större 
samarbetsprojekt dela på 24 475 461 euro och 67 mindre 

TABELL 5. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET MEDIA 2015
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Utvecklingsstöd, 
enskilt projekt (två ansökningstillfällen) 813 136 32 13 595 000

Utvecklingsstöd, slate funding 118 75 5 3 530 000

Stöd till tv-program 
(två ansökningstillfällen) 155 53 8 3 1 500 000

Distributionsstöd, selektivt 
(två ansökningstillfällen) 1 272 491 39 17 319 900

Distributionsstöd, automatiskt 284 243 8 8 343 397

Stöd till onlinedistribution 
(inkl. 2-årigt stöd, partnerskapsavtal) 27 18 2 1 250 000 

Stöd till säljagenter 36 30 0 0 0

Stöd till filmfestivaler 
(endast 2-årigt stöd, partnerskapsavtal) 50 50 2 2 110 000

Stöd till marknadsaktiviteter   Ingen ny utlysning 2015

Stöd till internationella 
fonder för samproduktion 8 5 0 0 0

Stöd till fortbildning 
(endast 2-årigt stöd, partnerskapsavtal) 58 58 0 0 0

Stöd till publikutveckling 46 12 1 2 * 458 445

Stöd till dataspelsutveckling 185 31 13 3 330 074

Stöd till biografnätverk 1  1 0 0/41** 293 500

Totalt, samtliga stödformer     4 557 035
* Svenska organisationer var partners i de två samarbetsprojekt som fick stöd 2014 för tvåårigt partnerskapsavtal. 

**Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tilldelas stöd som vidarebefordras till nätverkets medlemmar. Totalt 41 svenska biografer var del av nätverket 2015 och 
fick dela på den angivna stödsumman.
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samarbetsprojekt beviljades totalt 12 612 435 euro.
Konkurrensen var i likhet med den första utlysningen 

mycket hård. Bifallsprocenten för de mindre samarbets-
projekten var 13 procent (år 2014: 11 procent, 37 av 337 an-
sökningar) och bifallsprocenten för de större projekten 
var 14 procent (år 2014: 28 procent, 21 av 74 ansökningar). 
Mot bakgrund av kritiken gällande att få mindre projekt 
fick stöd 2014, fick i bidragsomgången 2015 fler mindre 
projekt stöd. Under Kulturprogrammet 2007–2013 be-
viljades cirka 30 procent av de mindre projekten stöd. I 
den sista ansökningsomgången 2013 fick jämförelsevis 
114 mindre samarbetsprojekt stöd och 14 fleråriga samar-
betsprojekt. I jämförelse med den förra programperioden 
är det totala antalet mindre samarbetsprojekt som bevil-
jades 2015 fortfarande klart färre även i denna omgång.

Svenska organisationer var projektledare för 13 ansök-
ningar, varav 3 gällde större samarbetsprojekt och 10 min-
dre samarbetsprojekt. Detta var en ökning jämfört med 
2014. EACEA har tyvärr inte publicerat uppgifter om hur 
många svenska organisationer som deltog som partner i 
ansökningarna.

I jämförelse med föregående år var utfallet för svensk 
del i stort jämbördigt med resultatet för 2014 gällande 
antal deltagande svenska organisationer. Den totala be-
viljade summan var lägre 2015 än 2014, främst på grund 
av att fler större samarbetsprojekt med svensk medverkan 
fick stöd föregående år.

Totalt tio svenska organisationer beviljades stöd för att 
delta i europeiska samarbetsprojekt, en organisation som 
projektledare och nio som partners. 

Fyra svenska organisationer deltar som partners i stör-
re samarbetsprojekt: Stockholms konstnärliga högskola 
i projektet NE©XT Accelerator, Lunds stad och Trans 
Europe Halles i projektet Creative Lenses och Upplands 
Väsby kommun i projektet Follow the Vikings.

Fem svenska organisationer deltar i mindre samarbets-
projekt: Not Quite som projektledare och Trans Europe 
Halles som partner i projektet Europe Grand Central, 
Sveriges Radio som partner i projektet Rostrum+ , Sub-
topia som partner i projektet Circus Arts and Street Arts 
Circuits, Staffan Björklunds teater som partner i projek-
tet Puppet Nomad Academy IV och Föreningen Littfest 
som partner i projektet Other Words – Literary Circuit for 
Small and Minority Languages.

Majoriteten av de svenska organisationerna är kultur-
organisationer, men en högskola och två kommuner är 
också representerade. Organisationerna är verksamma 
inom flera olika konstområden, men främst inom scen-
konstområdet. De svenska kulturaktörerna samarbetar 
med organisationer i många europeiska länder med bred 
spridning över Europa. 

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt
Tre projektledare från Sverige ansökte om stöd till större 
samarbetsprojekt. Det finns ingen tillgänglig uppgift 
om hur många svenska organisationer som ingick som 
partners i ansökningarna. Totalt beviljades fyra svenska 
organisationer stöd för att delta som partners i tre större 
samarbetsprojekt. 

Projekttitel 

NE©XT Accelerator
Projektledare

European League of Institutes of the Arts (ELIA), Nederländerna
Partners

Stockholms konstnärliga högskola, Sverige 
The University of Winchester, Storbritannien 
Royal Conservatoire of Scotland, Storbritannien 
Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne, Frankrike 
Association Européenne des Conservatoires AEC, Belgien 
InWest eG − Kreativwirtschaft, Dortmund, Tyskland 
University of the Arts Helsinki, Finland 
Art Academy of Latvia, Lettland 
University of Arts Belgrade, Serbien 
University of Arts  Tirana, Albanien 
FOAM, Photography Museum Amsterdam, Nederländerna 
Westergasfabriek, Nederländerna 
Palazzo Spinelli Istituto per l’Arte e il Restauro, Italy 
Design Creative Living Lab (DCC-L), Cité du Design Saint-Etienne, 
Frankrike 
Royal College of Arts, Innovation RCA, UK 
Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévi-
sion– CILECT, Frankrike 
Cumulus International Association of Universities and Colleges of 
Art, Design and Media, Finland 
University of Arts in Poznan, Polen
Konstområde

Konstområdesövergripande
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 027 114
Total budget (euro)

2 054 228
Startdatum

1 maj 2015
Slutdatum

30 april 2018
Projekttid

36 månader
Webbplats

www.aec-music.eu/projects/current-projects/next-accelerator-

Projektet leds av Europeiska League of Institutes of the 
Arts (ELIA) tillsammans med europeiska högre konst-
närliga utbildningar, organisationer och partners från 14 
länder, som representerar över 1 000 institutioner och en 
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miljon nya konstnärer. Viktiga aktiviteter inom projek-
tet kommer att äga rum i Basel, Florens, Amsterdam och 
Bryssel. NE©XT Accelerator vill skapa transnationella in-
trädesvägar i internationella karriärer för begåvade nya 
artister och konstnärer som gör det möjligt för dem att 
leva på sin kreativa produktion. De vill också göra kultu-
rella och kreativa inkubatorer mer företagsvänliga, inn-
ovativa och transnationella; öka rörligheten över grän-
serna, ge utbildningsmöjligheter för konstakademiker, 
konstpedagoger och inkubatorledare; stimulera konst-
närlig utveckling i framkant och genreöverskridande 
discipliner. Projektet ska skapa ett nätverk med kulturella 
och kreativa aktörer, sektorer och företag för att främja 
den nationella och europeiska sektorn och vara en morot 
för ekonomisk och social innovation. 

Tre omgångar av festivalen NEU/NOW ska visa upp 
det bästa arbetet av nyutexaminerade studenter från de 
konstnärliga universiteten. Genom samarbete med Prix 
Europa Berlin, Foam Photography Museum, Southbank 
London och Art Basel skapas nya arenor för NEU/NOW-
konstnärer att visa sitt arbete. För tidigare NEU/NOW-
konstnärer utvecklas ett digitalt nätverk med möjligheter 
att visa sitt arbete, bli uppmärksammad av internatio-
nella curatorer, chefer, företagare och andra aktörer på 
kulturområdet. 

Genom inkubatorprogrammet genomförs forskning 
och innovativa modeller testas. Ett stödjande nätverk ska 
initieras för innovativa och gränsöverskridande arbets-
sätt. Projektteman som ”internationell karriärsträning”, 
”innovativ inkubering”, ”kulturentreprenörskap”, ”nya 
affärsmodeller”, ”tillgång till finansiering och crowd-
funding” och” nya sätt att se på kreativitet och publik” 
är fokus för utbildningskurser för att skapa ett attraktivt 
lärande och miljö för internationella utbyten. 

Projekttitel 

Creative Lenses
Projektledare

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Finland 
Partners

Lunds stad, Sverige 
Trans Europe Halles, Sverige 
University of the Arts London, Storbitannien 
Associazione Culturale Sud-Est, Italien 
University of Basilicata, Italien 
Informal European Theatre Meeting, Belgien 
Olivearte, Storbritannien 
Kosice2013, Slovakien 
Village Underground, Storbritannien 
Vyrsodepseio, Grekland 
Manifatture Knos, Italien 
Stanica, Slovakien 
Stichting P60, Nederländerna 
Truc Spherique, Slovakien

Konstområde 

Konstområdesövergripande
Län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Lund
Beviljat belopp (euro)

1 964 950 
Total budget (euro)

3 929 960
Startdatum

1 juni 2015
Slutdatum

30 maj 2019
Projekttid

48 månader
Webbplats

www.teh.net/projects/creative-lenses/

Creative Lenses är ett partnerskap bestående av 13 olika 
kulturcentra, universitet, kommuner, nätverk och kul-
turella agenter som tillsammans ska skapa ett projekt 
som syftar till att få bestående effekter på det europeiska 
kulturlandskapet. Projektet ska stärka och utveckla ka-
pacitet och hållbarhet hos europeiska kulturella och kre-
ativa aktörer för att förbättra deras möjligheter att skapa 
innovativa och relevanta konst- och kulturprogram samt 
fördjupa deras relation med nuvarande och nya målgrup-
per. Projektet ska öka kulturaktörernas kompetens och 
på så sätt stärka sektorns professionalisering och förmåga 
att arbeta transnationellt. De vill främja långsiktig håll-
barhet med möjlighet för nästa generation av konstnärer 
och kulturarbetare till ökad innovation och till att nå 
fler målgrupper samt att fler medborgare ska vilja delta 
i kulturlivet. Projektet omfattar forskning, utbildning, 
praktik, kapacitetsuppbyggnad och att skapa och stärka 
internationella nätverk. Aktiviteter som genomförs är 21 
workshops, två konferenser, åtta forum, åtta konstnär-
liga produktioner, en bok och ett digitalt verktyg för verk-
samhetsjämförelser inom sektorn. Projektet ska generera 
kunskap, verktyg och stödmekanismer som krävs för att 
den europeiska kultursektorn effektivt ska kunna möta 
den nuvarande situationen och skapa framtida möjlighe-
ter för konstnärer och kulturarbetare.

Creative Lenses vill ”i dessa tider av utmaning och osä-
kerhet, vara ett fokuserat försök att utarbeta nya arbets-
sätt som kommer att ge kulturorganisationer möjlighet 
att flytta in i framtiden med tillförsikt, vilket möjliggör 
fortsatt utveckling av konst och kultur i hela Europa”.
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Projekttitel 

Follow the Vikings
Projektledare

Shetland Amenity Trust, Storbritannien
Partners

Upplands Väsby kommun, Sverige 
AB Bengtskär, Finland 
Concello de Catoria, Spanien 
Dublina Ltd, Irland 
Holbaek Museum, Danmark 
Iceland Saga Trail Association, Island 
Karmöy kommune, Norge 
Nationalmuseet, Danmark 
Stiftelsen museum Nord, Norge 
Stiftelsen Sör-Troms Museum, Norge 
Viking Route Vestfold Bison Telt International, Norge 
Waterford Treasures at the Granary, Irland 
York Archaelogical Trust for Excavation and Research, Storbritan-
nien
Konstområde 

Kulturarv
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Upplands Väsby
Beviljat belopp (euro)

1 960 000 
Total budget (euro)

3 920 000
Startdatum

1 juli 2015
Slutdatum

30 juni 2019
Projekttid

48 månader
Webbplats

www.destinationviking.com/projects/follow-the-vikings/back-
ground

Projektet samlar ett nätverk av partners för att bredda 
och utveckla publikgrupper för vikingararvet och dess 
platser över hela Europa. Alla partners är medlemmar i 
Destination Viking Association som kommer att sprida 
resultaten av projektet. Follow the Vikings är ett mångfa-
cetterat projekt för att lyfta, främja, överföra kunskaper 
och färdigheter samt underlätta utbytet av materiella och 
immateriella kulturmaterial relaterade till vikingavärl-
den. Vikingarna hade en djupgående kulturell påverkan 
på och omvandlade de samhällen som de besökte liksom 
de skandinaviska hemländerna. Syftet med projektet 
är att göra det gränsöverskridande vikingaarvet till-
gängligt och begripligt för en världsomfattande publik.  
Projektet har flera nyckelkomponenter:

Publikutveckling − genom en mängd olika sätt, inklusi-
ve användning av ny teknik (t.ex. sociala medier, mobila 
applikationer, webbplats).

Kompetensutveckling inom affärsmodeller − genom att 
dela goda exempel inom projektet och ett expertsemina-
rium om affärsutveckling.

Stärka det internationella nätverket − bygga ett större 
nätverk bland yrkesverksamma och institutioner som 
arbetar med vikingaarvet genom att undersöka hur man 
bättre kan presentera arvet för allmänheten och skapa en 
bättre besöksupplevelse.

Internationell turné − främja intresset för vikingar 
och kulturarvsturism genom att anordna en turné av 
vikingaskådespelare och artister till vikingamarknader 
och liknande evenemang i hela Europa. Projektet syf-
tar till att skapa ett stort och varaktigt nätverk bland 
kulturaktörer som deltar i bevarande, presentation och 
marknadsföring av vikingaarv inom och utanför Europa. 

Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt
Tio svenska organisationer var projektledare för ansök-
ningar, varav en ansökan beviljades. Det finns ingen till-
gänglig uppgift om hur många svenska organisationer 
som ingick som partners i ansökningarna. . Sammanlagt 
en projektledare och fyra partners från Sverige beviljades 
stöd för mindre samarbetsprojekt. 

Projekttitel 

Europe Grand Central
Projektledare

Not Quite, Sverige
Partners

Trans Europe Halles, Sverige 
Associazione Laminarie, Italien 
Fonds Roberta Cimetta, Frankrike 
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Polen 
Kulturzentrum Schlachthof, Tyskland 
ODC non profit Theater Company, Grekland
Konstområde 

Konstområdesövergripande
Region/län (svensk organisation)

Region Västra Götaland
Stad (svensk organisation)

Fegersfors
Beviljat belopp (euro)

200 000
Total budget (euro)

358 453
Starttid

1 september 2015
Sluttid

31 augusti 2017
Projekttid

24 månader
Webbplats

www.europegrandcentral.net/landing/ 
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Europe Grand Central sammanför oberoende kulturor-
ganisationer som arbetar på gräsrotsnivå i och utanför 
Europa genom en unik digital och konceptuell plattform. 
Den kopplar ihop publikgruppers egna berättelser om 
den mänskliga handlingen av att korsa gränser. Alla part-
ners i projektet är kulturaktörer och nätverk som arbetar 
med skilda ämnen såsom ökande främlingsfientlighet 
mot flyktingar i Sverige, personliga konsekvenser av den 
ekonomiska krisen i Grekland, segregerade förorter och 
stadsbor i Bologna och Bremen, politiska spänningar vid 
Polens östra gräns och skeva föreställningar om arabvärl-
den i Europa.

Metoderna för ett inkluderande publikarbete som ut-
manar föreställningen om ”vi” och ”dem” varierar mellan 
interaktiv teater, foto, hantverk, design, verkstäder, gatu-
konst, och konstnärliga residens. Europe Grand Central 
ska ge utrymme för lärande inom olika kontexter och för 
metodutveckling av hur kulturorganisationer kan möta 
publiken där de är. En central del av projektet är att kon-
tinuerligt utveckla ett digitalt verktyg för att koppla sam-
man gränsberättelser som kommer att användas i alla 
projekt. Parterna kommer tillsammans skapa och designa 
projektets databas europegrandcentral.net med svenska 
organisationen Trans Europe Halles som huvudvärd. 
Trans Europe Halles är ett nätverk för oberoende europe-
iska kulturhus och databasen ska fungera både som pro-
jektets kommunikationsbas och för att tillgängliggöra det 
arv som projektet lämnar efter sig. Under 2017 kommer 
en all-europeisk föreställning av lokala presentationer äga 
rum. De projektpartners inom forskning och spridning är 
universitet och offentliga förvaltningar i och utanför Eu-
ropa. Residensverksamhet är också del av projektet.

Målet med projektet är att omvandla uppfattningar 
om handlingen att korsa gränser från misstanke till ny-
fikenhet för att stärka underrepresenterade individer 
och sprida varaktiga kunskaper om konsten att samla in, 
kombinera och presentera mänskliga förstahands upple-
velser. Parterna i projektet arbetar för att skapa ett inklu-
derande projekt med potential att starta en global rörelse 
av sammankopplade mänskliga värden.

Projekttitel 

Rostrum+
Projektledare

Conseil international de la musique, Frankrike
Partners

Sveriges Radio, Sverige 
Birmingham City University, Storbritannien 
Conservatorio de Musica di Stato v. Bellini, Italien 
Eesti Rahvusringhaaling, Estland 
European Music Council. Tyskland 
Nardowe Forum Muzyki, Polen 

Palais des Beaux Arts, Belgien 
Polskie Radio, Polen 
Univerzitet Umetnosti u Beogradu, Serbien
Konstområde 

Musik
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

200 000
Total budget (euro)

423 976
Starttid

1 maj 2015
Sluttid

31 december 2015
Projekttid

44 månader
Webbplats

www.rostrumplus.net/ 

Rostrum+ syftar till att främja samtida klassisk musik 
och stärka sektorn i och utanför Europa. Det ska göras 
genom att undersöka innovativa strategier för att främja 
publikutveckling, ny musik, kapacitetsuppbyggnad och 
ökad kompetens hos yrkesverksamma inom radiopro-
duktion. Projektet syftar även till att inspirera till stärkt 
samarbete mellan musiker, högre musikutbildningsinsti-
tutioner och radiobolag över hela Europa och i världen. 
Utgångspunkt för projektet är det årliga internationella 
evenemanget International Rostrum of Composers (IRC) 
som förenar ett 40-tal delegater från nationella radio- och 
tv-bolag. Projektet ska bygga vidare på evenemanget och 
skapa nya aktiviteter som tillsammans med andra aktö-
rer inom genren. Det långsiktiga målet är en expansion 
och varaktig tillväxt för att upprätthålla den samtida 
musiksektorn i och utanför Europa. International Music 
Council kommer att samarbeta med offentliga radioor-
ganisationer, kulturella mötesplatser, konservatorier och 
European Music Council i syfte att föra IRC utanför sina 
nuvarande gränser. För att uppnå målen och nå ut till 
alla nödvändiga målgrupper planeras olika typer av av 
aktiviteter, bland annat:

Lyssnande: Radioproducenter kommer att lyssna, välja 
och sända verk av omkring 180 kompositörer.

Livesändningar: Studentensembler kommer utföra en 
serie av 16 konserter i fem olika länder.

Nybeställningar: 6 nya kompositörer kommer att gyn-
nas av denna karriärmöjlighet.

Professionell utveckling: Verksamhet som ökar kapaci-
teten för radioproducenter för att ta itu med nya utma-
ningar, utforska möjligheter och utveckla nya metoder.
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Lab: Radioproducenter kommer att uppmanas att 
experimentera med innovativa tillvägagångssätt för att 
presentera nutida kompositioner för allmänheten och ge 
dem möjlighet att interagera med utbildningarna. Syftet 
är att skapa relationer mellan nya musiker och komposi-
törer och musikläggare vid radiokanaler i Europa.

Webb: En särskild webbplats för det uppsökande arbe-
tet och ökat engagemang.

Projekttitel 

Circus Arts and Street Arts Circuits
Projektledare

MiramirO, Belgien
Partners

Upplev Botkyrka/Subtopia, Sverige 
Circusinfo Finland, Finland 
Fira de Teatre al Carrer de Tarrega, Spanien 
Zahrada, Tjeckien
Konstområde 

Scenkonst/cirkus
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

140 188
Total budget (euro)

233 647
Startdatum

1 maj 2015
Slutdatum

30 april 2017
Projekttid

24 månader
Webbplats

www.casa-circuits.eu/

Circus Arts and Street Arts Circuits (CASA) vill höja den 
professionella ambitionen för cirkus och gatukonst samt 
medvetenheten om nya utmaningar för aktörer på området 
och proaktivt utforma möjliga lösningar. Syftet är att öka 
intressenternas förmåga att arbeta internationellt och att 
underlätta utbyte av goda arbetsmetoder och förbättring 
av interkulturell kompetens och färdigheter inom sektorn. 

CASA är utformat som ett stödprogram för att skapa 
arbetsmöjligheter för yrkesverksamma inom cirkus och 
utomhuskonst genom att få tillgång till internationella 
marknader och kvalitativ information. De som deltar ska få 
kunskap om olika kulturella sammanhang och konstnär-
liga miljöer och lära av kollegor för att diversifiera sina stra-
tegier och hitta nya arbetsmetoder. Särskilt fokus kommer 
att vara att frigöra potentialen i cirkus och gatukonst att nå 
ny publik. Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

Communication & Marketing Workshops: Utbildning 

som leds av internationella experter för att öka kapaciteten 
hos enskilda yrkesutövare att arbeta transnationellt och 
anpassa sig till nya realiteter.

Audience & Market Development Trips: Undersökande 
resor till en annan kulturell kontext för att öppna nya ho-
risonter när det gäller arbetsmöjligheter, för att inspireras 
av innovativa tillvägagångssätt och skapa nya kontakter.

Multimedia Market Guides: Varje guide kommer att fo-
kusera på ett kulturellt sammanhang och ge information 
och analys av kulturpolitiken, den kulturella infrastruk-
turen och av lokala konstnärliga sammanhang. All infor-
mation och resultat av arbetet kommer att offentliggöras 
genom en kommunikationsstrategi med bland annat en 
tillgänglig interaktiv webbplats. CASA förväntas fungera 
som en språngbräda för framtida samarbeten, projekt och 
konstnärliga innovationer inom cirkus och gatukonst.

Projekttitel 

Puppet Nomad Academy
Projektledare

Mini Teater – Institute for execution and promotion of puppet and 
theatre performances, Slovenien
Partners

Staffan Björklunds teater, Sverige 
Buchty a Loutky, Tjeckien 
Pro Rodopi Foundation, Bulgarien 
Uo Novo Kazaliste, Ungern
Konstområde 

Scenkonst/dockteater
Region/län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Kävlinge
Beviljat belopp (euro)

200 000
Total budget (euro)

360 675
Startdatum

1 maj 2015
Slutdatum

30 april 2016
Projekttid

12 månader
Webbplats

www.mini-teater.si/en/articles/1302/puppet-nomad-academy

Projektet omfattar aktiviteter som syftar till att för-
bättra kontakter och kunskapsutbyte mellan partner-
länderna. Målet med projektet är att etablera kontakt 
mellan yngre generationer (nyutexaminerade från uni-
versitet) och äldre, erfarna konstnärer. Fokus ligger på 
att implementera den antika grekiska metoden för att 
överföra kunskaper och färdigheter från mästare till 
unga. Projektet innehåller aktiviteter som ska öka mobi-
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liteten för konstnärer, utbildning och skapande av olika 
dockteaterföreställningar med olika tekniker och med 
olika koncept. Det grundläggande syftet med projektet 
är att anordna seminarier som gör det möjligt för unga 
dockteateraktörer och skådespelare att möta mästarna 
inom dockteater och tillsammans skapa olika föreställ-
ningar. Alla team är helt internationella med konstnärer 
från olika länder och miljöer som tillsammans skapar 
utifrån ett gemensamt tema. Dessa olika teman spänner 
över ett brett fält, från klassiska motiv till nya original-
texter som kommer att skrivas speciellt för dessa stycken. 
Stor vikt kommer att läggas på improvisation under hela 
processen. Efter slutförandet av föreställningar, kommer 
tid att ägnas åt att presentera projekten i de olika miljöer 
som författarna själva kommer ifrån. Bortsett från före-
ställningarna som rör teman som vänskap, våld bland 
barn, rädsla för utanförskap eller sexualitet, finns det 
ytterligare tre projekt som skapats specifikt för att möta 
teman som kan vara känsliga för barn under deras upp-
växt. Interaktiva och intermediala föreställningar och 
interaktiva skulpturer för de yngsta barnen och vuxna 
kommer skapas samtidigt som en process för kommuni-
kation, utbildning och frigörelse.

Projekttitel 

Other Words – Literary Circuit for Small and Minority 
languages
Projektledare

Donostia Kultura Entidad Publica Empresarial, Spanien
Partners

Föreningen Littfest, Sverige 
Drustvo za Sodobno Umetnost x-op, Slovenien 
Foras Na Gaeilge, Irland 
Youth Forum Bitola, Makedonien
Konstområde 

Litteratur
Region/län (svensk organisation)

Västerbotten
Stad (svensk organisation)

Umeå
Beviljat belopp (euro)

200 000
Total budget (euro)

638 700
Startdatum

1 maj 2015
Slutdatum

30 april 2019
Projekttid

48 månader
Webbplats

i.u.

Other Words ska skapa ett nätverk av kreativa utrymmen 

för minoritetsspråk och för författare av mindre använda 
språk genom samarbete med kulturella aktörer i länder 
där dessa språk talas. Europas kulturella och språkliga 
mångfald är i fokus för projektet. Projektägarna skriver 
att: ”Under vår långa historia har mycket av litteraturen 
på dessa språk inte synts, utan överlevt endast tack vare 
att de som talar och använder det. Other Words syftar 
till att hjälpa européerna att upptäcka denna rikedom via 
konstnärliga residens, översättningar och genom att byta 
erfarenheter från olika områden”.

Rörlighet för författare och deras verk är centralt och 
en del av projektet är åtta litterära residens för författare 
från deltagande länder. Varje år kommer deltagarländer-
na i projektet motta två författare och två författare får 
delta vid residens i ett annat land. De deltagande orga-
nisationerna kommer att genomföra öppna ansökningar 
med urvalsprocesser för residensverksamheten. Målet är 
att skapa dynamiska relationer mellan europeiska litte-
rära upphovsmän. Författarna ska genomföra två akti-
viteter under deras residenstid, exempelvis konferenser 
eller workshops för allmänheten, verksamhet som främ-
jar läsning och skrivande för barn och ungdomar eller 
att samarbeta med en konstnär från värdlandet och att 
kombinera konstnärliga uttryck.

Litterära verk som skapats av författarna kommer att 
översättas till engelska och andra språk. En digital platt-
form ska även skapas för att bland annat visa aktiviteter 
som genomförs under residensen och för spridning till 
nya läsare och europeiska agenter som arbetar med för-
fattare på minoritetsspråk.

Stöd till europeiska plattformar
År 2015 fattades beslut om totalt 1 455 425 euro till de tre 
nya europeiska plattformarna Future Architecture, Lite-
rary Europe Live och European Talent Exchange Program 
3.0. Hittills ingår inga svenska organisationer i dessa tre 
nya plattformar. Det var högt söktryck även inom denna 
utlysning och totalt inkom 47 ansökningar, vilket ger en 
bifallsprocent på 6 procent. År 2014 fick fem plattformar 
treårigt stöd som utbetalas årligen efter att en mindre 
omfattande ansökan lämnas för respektive år.5

Den svenska föreningen Littfest fick 2014 stöd som 
partner i plattformen E-merging creativity (numera Ver-
sopolis) som har fokus på litteratur och särkslit poesi. 
Plattformen består av europeiska litteraturfestivaler och 
syftet är att europeisk poesi ska finna nya läsare även ut-
anför hemlandet. Ännu inte så väletablerade poeter är i 
fokus för projektet. De utvalda poeterna och författarna 
får ökad uppmärksamhet genom deltagande på littera-
turfestivaler och översättningar av deras verk. Den digi-
tala plattformen Connecting är del i projektet.

5. Samtliga europeiska plattformar med stöd från Kreativa Europa är Aerowaves (dans), Live Europe (musik), 
European Talent Exchange Program 3.0 (musik), Literary Europe Live (litteratur), Versopolis (litteratur/poesi), 
In SITU (konst i det offentliga rummet, främst bildkonst och scenkonst), SHAPE − Sound, Heterogenous Art and 
Performance in Europe (experimentell musik och audiovisuell konst) och Future Architecture (arkitektur).
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Utöver Littfest som är partner i Versopolis-plattformen 
är det flera svenska konst- och kulturaktörer som utan att 
formellt delta i någon plattform har fått nytta av de exis-
terande plattformarna som en arena för konstutövande 
och för att nå en europeisk publik.

Plattform

E-merging Creativity (Versopolis)
Koordinator

Beletrina, Academic Press, Slovenien
Konstområde

Litteratur/poesi
Medlemmar

Littfest, Sverige 
Ars Poetica o.z, Skcricolo dei viaggiatori nel tempo, Italien 
Instytut Kultury Miejskiej, Polen 
Ledbury Poetry Festival, Storbritannien 
Nacionalna Ustanova Manifestacija Struski veceri na poezijata, 
Makedonienm Poetinis Druskininku ruduo, Litauen 
Poëziecentrum vzw, Belgien 
Studentsko kulturno umjetnicko drustvo ’’Ivan Goran Kovacic”, 
Kroatien 
Unabhänginges Literaturhaus, Österrike
Beviljat belopp (euro)

366 196*
* Exakt summa för 2015 finns inte att tillgå.

Stöd till europeiska nätverk
År 2015 hölls ingen ny utlysning om stöd till europiska 
nätverk. De nätverk som fick stöd 2014 erhöll treårigt stöd 
och deras verksamhet pågår således även 2015. Nätverken 
gör en årlig förenklad ansökan om stöd. År 2015 fördelades 
totalt 4,7 miljoner euro till de europeiska nätverk som 
fick treårigt stöd genom partnerskapsavtal i utlysningen 
2014. Information om vilken bidragssumma respektive 
nätverk mottog för 2015 är inte tillgänglig. De beviljade 
beloppen nedan är baserade på bidragsnivån för år 1.

Svenska organisationer är medlemmar i 18 av de 22 
europeiska nätverken som fick treårigt stöd 2014. Att 
svenska organisationer är del i majoriteten av de euro-
peiska nätverk som får stöd inom Kreativa Europa visar 
ett starkt europeiskt engagemang inom kulturområdet. 
EACEA publicerar inte information om nätverkens med-
lemmar. Siffran ovan är hämtad från nätverkens webb-
platser. Det finns heller ingen information om huruvida, 
och i så fall i vilken omfattning, medlemsorganisationer-
na får del av EU-stödet som nätverken tilldelas. Samtliga 
nätverk som får stöd, även de utan svenska medlemsor-
ganisationer, kan ha indirekt betydelse även för svenska 
kulturaktörer genom att de stärker den europeiska kul-
turella infrastrukturen. Exempelvis de konferenser och 
aktiviteter, inte minst för ökad kapacitetsuppbyggnad 
och utveckling av sektorerna, som många av dem de ar-
rangerar. De bidrar till en stärkt internationalisering och 

flera publicerar analyser och rapporter av relevans på eu-
ropeisk nivå. 

Nätverk

Network of European Museum Organisations 
Svensk medlemsorganisation

Riksförbundet Sveriges Museer
Beviljat belopp (euro)

136 500

Nätverk 

ERIH – European Route of Industrial Heritage 
Svensk medlemsorganisation 

Världsarvet Falu Koppargruva, Världsarvet Grimeton
Beviljat belopp (euro)

184 143

Nätverk

European Dancehouse Network 
Svensk medlemsorganisation 

Dansens Hus Stockholm
Beviljat belopp (euro)

198 507,98

Nätverk 

New European Theatre Action
Svensk medlemsorganisation

Intercult
Beviljat belopp (euro)

236 440

Nätverk

European Festivals Association 
Svensk medlemsorganisation

Föreningen svenska musikfestivaler
Beviljat belopp (euro)

238 776

Nätverk

Association Européenne des Conservatoires, Académies 
de Musique et Musikhochschulen
Svensk medlemsorganisation

Kungliga musikhögskolan, Stockholm, Operahögskolan, Stock-
holm, Stockholms musikpedagogiska institut, Högskolan för scen 
och musik, Göteborgs universitet, Musikhögskolan i Piteå, Musik-
högskolan i Malmö, Ingesund School of Musik, Karlstads universi-
tet, Musikhögskolan Örebro universitet
Beviljat belopp (euro)

220 000

Nätverk

EUNIC – EU National Institutes for Culture 
Svensk medlemsorganisation

Svenska institutet
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Beviljat belopp (euro)

245 457

Nätverk

Europe Jazz Network 
Svensk medlemsorganisation

Svensk Jazz, Fasching, Umeå Jazz Festival, Jazzföreningen Nefer-
titi, Kultur i Väst 
Beviljat belopp (euro)

248 000

Nätverk

European Music Council 
Svensk medlemsorganisation

Selam, International Association of Music Libraries, Göteborgs 
universitetsbibliotek
Beviljat belopp 

229 000

Nätverk

European Network of Cultural Administration Training 
Centres (ENCATC) 
Svensk medlemsorganisation

DIK Förbundet, Karlstads universitet, Nätverkstan Göteborg och 
Södertörns högskola 
Beviljat belopp (euro)

250 000

Nätverk

Informal European Theatre Meeting (IETM) 
Svensk medlemsorganisation

Art of Spectra, Cirkus Cirkör, Crowd Company, Dans i Halland, 
Dansbyrån, Danscentrum Väst, Dasens Hus Stockholm, Gothenburg 
English Theatre Studio, Göteborgs dans- och teaterfestival, Ildance, 
Intercult, Konstnärsnämnden, Nordberg Movement, Norrlandso-
peran, Riksteatern, Sahajo Production Group, Stockholm Fringe 
Festival, Kulturrådet, Teater Slava, Teatercentrum, Teaterunionen 
Beviljat belopp (euro)

248 000

Nätverk

Hors Les Murs Circstrada network 
Svensk medlemsorganisation

Subtopia
Beviljat belopp (euro)

118 905

Nätverk

Europa Nostra
Svensk medlemsorganisation

Europa Nostra Sweden (Cultural Heritage Without Borders, Gun-
nebo Slott och Trädgårdar , Malmö Förskönings- och Planterings-
förening, Norrvikens Trädgårdssällskap, Riddarhuset, Samfundet 
S:t Erik, Skansen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Svenska 
Industriminnesföreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Jordä-
gareförbund, Elna Bengtssons Fond, The Society of Architectural 

Conservation, Sveriges hembygdsförbund)
Beviljat belopp (euro)

250 000
Nätverk

European Composer and Songwriter Alliance
Svensk medlemsorganisation

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP), Föreningen 
Svenska Tonsättares (FST)
Beviljat belopp (euro)

130 057

Nätverk

Réseau Européen de Musique Ancienne
Svensk medlemsorganisation

Stockholm Early Music Festival, Nordic Early Music Federation
Beviljat belopp (euro)

110 000

Nätverk

Culture Action Europe
Svensk medlemsorganisation

Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles, Kultur i väst
Beviljat belopp (euro)

250 000

Nätverk

Secretariat de Jeunesses Musicales International
Svensk medlemsorganisation

Jeunesses Musicales Sweden
Beviljat belopp (euro)

250 000

Nätverk

Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
Svensk medlemsorganisation

Göteborgs stad, Konstepidemin, Cirkus Cirkor 
Beviljat belopp (euro)

194 589

Stöd till översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur
År 2015 fanns möjlighet för förlag att söka tvåårigt stöd 
för översättning och spridning av europeisk skönlitte-
ratur. Ansökningar inom stödformen kommer fortsatt 
främst från förlag baserade i länder som nyligen gick med 
i EU och från kandidatländer. Förlag i de större europe-
iska länderna som står för en stor andel av ansökningarna 
inom stödet till europeiska samarbetsprojekt, söker i be-
tydligt lägre grad översättningsstöd.  

Tvåårigt stöd
År 2015 inkom totalt 248 ansökningar varav 58 beviljades 
2 936 000 euro. Bifallsprocenten var 23 procent. Förlag 
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från Spanien ansökte mest (26), följt av Bulgarien (24), 
Italien (21) och Serbien (20). Fyra svenska bokförlag an-
sökte om tvåårigt stöd, varav inget beviljades stöd. De 
svenska ansökningarna omfattade inte översättning av 
titlar som fått EU:s litteraturpris, vilket var utslagsgi-
vande i omgången. Intresset att söka översättningsstöd 
var från övriga nordiska länder svagt. Två ansökningar 
vardera inkom från Norge, Danmark och Finland samt 
en från Island. Ett norskt förlag beviljades stöd för ett 
projekt som inkluderade översättning av flera titlar som 
fått EU:s litteraturpris.

Vanligast förekommande målspråk för ansökningar 
som beviljades var ungerska (69 titlar), slovenska (64 tit-
lar), bulgariska (63 titlar) och makedonska (54 titlar). 

Tre- och fyraårigt stöd
Ingen ny utlysning skedde 2015 om tre- eller fyraårigt 
stöd. De 11 europeiska förlag som beviljats treårigt stöd år 
2014 genom partnerskapsavtal inkom med en förenklad 
ansökan och fick årligt stöd utbetalat 2015.

Norstedts Förlag beviljades 90 658 euro i årligt stöd för 
sitt 3-åriga projekt som innehåller översättning, mark-
nadsföring och andra insatser som exempelvis författar-
besök.

Förlag

Norstedts
Projekttitel

Other Stories
Beviljat belopp

90 658 euro

Titlar 2015 i projektet Other Stories
Originaltitel Författare Källspråk 

Anden person ental Daniel Denick Danska

Kafamda Bir Tuhaflik 
(A strangeness in 
my mind)  Orhan Pamuk Turkiska

Kissani Jugoslavia Pajtim Statovci Finska

Kruso Lutz Seiler Tyska

L’amica geniale Elena Ferrante Italienska

Las tres bodas 
de Manolita Almudena Grandes Spanska

Nouons-nous Emmanuelle Pagano Franska

Tvåårigt stöd 
Förlag i Europa beviljades 2015 stöd för att översätta 18 
titlar från svenska till elva olika europeiska språk.

Stöd till europeiska förlag för översättning och spridning 
av skönlitteratur från svenska
Originaltitel Författare Målspråk  Förlag

Hundarna Ola Nilsson Bulgariska  Era Media Eood

Där vi en 
gång gått Kjell Westö Bulgariska  Ik Persey Eood

Där vi en 
gång gått Kjell Westö Kroatiska Fraktura Drustvo

Lacrimosa Eva-Marie Liffler Spanska Nordica Libros

Beckomberga 
– Ode till en   Kusannusos- 
familj Sara Stridsberg Finska keyhtio Tammi

Klingsor Torgny Lindgren Finska Kusannusos- 
   keyhtio Tammi

Klingsor Torgny Lindgren Holländska   De Geus

Klingsor Torgny Lindgren Italienska Iperborea

Torka aldrig 
tårar utan 
handskar del 
1-3 Jonas Gardell Franska  Gaia Editions

Boken om Blanche   Antolog Zharko 
och Marie Per Olov Enquist Makedoniska Kujundjiski

Timme Noll Lotta Lundberg Makedoniska Bata Press 
   Millenium

Ett öga rött Jonas Hassen Makedonska Dooel Skopje 
 Khemiri

Ett öga rött Jonas Hassen Italienska Editrice il 
 Khemiri  Sirente

Handlingen Sara Mannheimer Polska Uniwersytet 
   Jagiellonski

Handlingen Sara Mannheimer Serbiska Preduzece 
   Beograd 

En komikers Jonas Gardell Slovenska Trgovina 
uppväxt   Posrednistvo 
   Janez

Yarden Kristian Lundberg Slovenska Zavod Za 
   Zalonisko in 
   Umetinsko 
   Dejavnost

Jag heter inte Majgull Axelsson Italienska Iperborea 
Miriam 

Muminpappans Tove Jansson  Slovenska 
memoarer   Mladinska 
   Knjiga Zalozba

Särskilda insatser − EU:s kulturpriser
Inom programmets särskilda insatser ingår EU:s fyra 
kulturpriser. Ingen svensk aktör mottog EU:s kulturarvs-
pris Europa Nostra Award som delas ut varje år och inget 
svenskt projekt var med bland de nominerade. 

EU:s pris för samtida arkitektur Mies van der Rohe 
Award delas ut vartannat år, men ingen svensk arkitekt 
eller ett akitekturprojekt som utförts i Sverige fick pri-
set. Ett svenskt projekt var dock med bland de fyrtio 
projekt som kortlistades, Johan Celsing Arkitektkon-
tor och krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. 



29

Årets vinnare valdes av en jury bestående av en jury av 
den italienska arkitekten Cino Zucchi, danska arkitekten 
Lene Tranberg och grundaren av Bolles+Wilson Peter L 
Wilson.

Sverige var 2015 med på listan av potentiella mottagare 
av EU:s litteraturpris och Sara Stridsberg mottog priset 
för boken Beckomberga − Ode till en familj tillsammans 
med ytterligare elva europeiska författare.

EU:s musikpris European Border Breakers Award till-
delades Tove Lo för debutalbumet Queen of the Clouds. 
Totalt fick tio europeiska artister priset. Svenska artister 
har tilldelats EU:s musikpris varje år sedan det instiftades 
2008, vilket återspeglar ett stort intresse för svensk mu-
sik i Europa. Tidigare års vinnare är Basshunter (2008), 
Lykke Li (2009), Jenny Wilson (2010), Miike Snow (2011) 
och Swedish House Mafia (2012), Niki and the Dove (2013) 
och Icona Pop (2014).

EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARD
Svensk pristagare (en av tio artister/grupper)

Tove Lo för debutalbumet Queen of the Clouds

EU:S LITTERATURPRIS
Svensk pristagare (en av 12 europeiska författare)

Sara Stridsberg för boken Beckomberga – Ode till min 
familj

STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET MEDIA 2015
Under året har 52 projekt med svensk sökande eller pro-
jektpartner beviljats stöd om totalt 4 557 035 euro.
 
Stöd till producenter
Stöd till svenska aktörer inom delprogrammet MEDIA 
har framför allt gått till producenter. Totalt 2,55 miljoner 
euro har fördelats via stödtyperna utvecklingsstöd (en-
skilt projekt och slate funding) och stöd till tv-program 
som båda tillfaller producentledet. 

Utvecklingsstöd, enskilt projekt
I årets två ansökningstillfällen om stöd till enskilda film-
projekt inom genrerna kreativ dokumentär, drama och 
animation inkom 813 ansökningar, varav 32 ansökningar 
från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 136 
ansökningar varav 13 svenska produktionsbolag totalt 
mottog stöd om 520 000 euro.

Kreativa dokumentärer
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

NIMA Film AB Stronger than a Bullet 25 000

PrÅ Holmquist Film The Other Jerusalem 25 000

Laika Film & Toxic Courtroum 
Television (arbetstitel) 25 000

Vindelfilm In your Veins 25 000

Biospheric 
Pictures Passions 25 000

Amp Film AB Storyboard P 25 000

Drama
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

LittleBig 
Productions AB Fågelflickan 50 000

FLX tv AB Enkelstöten 50 000

Tur med vädret Deliver Us From Evil 50 000

Mostfilms AB The Monarch 50 000

Nice Drama Vial 50 000

Animation
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Hob AB Moonwolves 60 000

L’Edition Enter- 
tainment AB Den mystiska stölden 60 000

Utvecklingsstöd, slate funding
Inom stödet för slate funding inkom 118 ansökningar, va-
rav 5 från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 
75 ansökningar, varav 3 från svenska produktionsbolag. 
Totalt fick de svenska bolagen dela på 530 000 euro.

Produktionsbolag Beviljat belopp (euro)

Fundament Film AB 180 000

B-reel Feature Films 200 000

Momento Film 150 000

Eftersom EU:s medlemsstater har olika förutsättningar 
för film- och tv-produktion har EACEA för delprogram-
met MEDIA laborerat med olika poängsystem för små, 
medelstora och stora länder. Syftet är att ge möjlighet att 
stötta även audiovisuell produktion från länder i Europa 
med lägre produktionskapacitet. Målet är att få en så 
jämn fördelning som möjligt i förhållande till flera fak-
torer som bland annat ländernas befolkningsstorlek och 
audiovisuella industri. Inför Kreativa Europas första år 
gjordes en markant omfördelning vad gäller poäng för 
utvecklingsstöden och alla länder utom de fem största 
länderna (Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien 
och Italien) fick tio automatiska poäng för ansökan. Re-
sultaten visade att de fem stora länderna fick en alltför låg 
fördelning av stöd i förhållande till storlek. Efter möten i 
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Kreativa Europas arbetsgrupp för lika villkor beslutades 
att dela in länderna i tre grupper, där Sverige framöver 
tillsammans med övriga nordiska länder utom Island, 
samt Belgien, Nederländerna, Polen och Österrike ham-
nar i mellangruppen med fem automatiska poäng. Dessa 
ändringar beslutades i slutet av april 2015 med ett löfte om 
en utvärdering efter halva programtiden. Förändringar-
na kommer att träda i kraft 2016. 

Stöd till tv-produktion
Inom de två utlysningarna om stöd till utveckling av tv-
produktioner inkom 155 ansökningar varav 8 från svens-
ka produktionsbolag. Av dessa beviljades 53, varav 3 från 
svenska produktionsbolag. Totalt beviljades svenska bo-
lag 1 500 000 euro.

Produktionsbolag Titel Beviljat belopp (euro)

B-reel 
Feature Films Innan vi dör 500 000

Filmlance 
International Springfloden 500 000

Yellowbird Rebecca 
Entertainment Martinsson-serien 500 000

Stöd till dataspel
Totalt inkom 182 ansökningar varav 13 från svenska data-
spelsutvecklare. Av dessa beviljades 31 projekt, varav tre 
svenska bolag mottog totalt 330 074 euro.

Dataspelsföretag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Paradox Development 
Studios Project Dallas 150 000

Zoink Fe 145 074

The Sleeping Machine  End of the Line 35 000

Stöd till distribution och visning
Inom årets två ansökningsomgångar för det selektiva 
distributionsstödet inkom totalt 1 272 ansökningar, va-
rav 39 från svenska filmdistributörer. Av dessa beviljades 
totalt 491 ansökningar, varav 17 svenska som fick stöd om 
319 900 euro. Folkets Bio var den svenska distributören 
med flest distributionsstödda europeiska filmer under 
året. Totalt sju svenska filmdistributörer fick stöd 2015.

Selektivt biografdistributionsstöd
Distributör Titel Beviljat belopp (euro)

Cutting Edge 
Entertainment Retour à Ithaque 15 500

Folkets Bio En ny flickvän 21 300

Folkets Bio Girlhood 21 300

Folkets Bio Phoenix 15 500

Folkets Bio Marguerite 21 300

Folkets Bio Förförd 21 300

Folkets Bio  Mia Madre 21 300

Njuta Films  1001 Gram 15 500

Njuta Films  Det helt nya testamentet 21 300

Njuta Films  Kärlek vid första slaget 8 800

Starlet Media Das große Museum   4 500

TriArt Film Eden 15500

TriArt Film Louder Than Bombs 21 300

TriArt Film Victoria 21 300

TriArt Film Dheepan 31 600

Scanbox 
Entertainment Hrútar 21 300

Studio Show 
Entertainment Sauls son 21 300

Automatiskt biografdistributionsstöd
Det inkom 284 ansökningar om automatiska distribu-
tionsstödet, varav 243 beviljades. Samtliga åtta svens-
ka ansökningar om automatiskt stöd beviljades totalt 
343 397 euro.

Distributör Beviljat belopp (euro)

Svensk filmindustri 91 707

Folkets Bio 73 783

Njuta Films 11 885

Noble Entertainment  21 727

Nordisk Film 34 185

Scanbox Entertainment Sweden 25 727

TriArt Film 55 693

Show Entertainment Sweden 28 577

Europeiska distributörer i tjugo länder fick stöd för att 
visa Roy Anderssons film En duva satt på en gren och fun-
derade över tillvaron.
 
Titel

En duva satt på en gren och funderade över tillvaron
Regissör

Roy Andersson
Distributionsland

Bosnien/Herzegovina, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Dan-
mark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Litauen, 
Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Storbritannien, Rumänien. 
Totalt beviljat belopp (euro)

491 700

Stöd till onlinedistribution
Totalt inkom 27 ansökningar om tvåårigt stöd genom 
partnerskapsavtal, varav fem nya projekt, för onlinedist-
ribution av audiovisuella produktioner. En ny svensk 
aktör ansökte i omgången, men fick avslag. Den svenska 
VoD-kanalen Draken Film (www.drakenfilm.se) som 
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fick tvåårigt stöd 2014 beviljades fortsatt stöd om 250 000 
euro för verksamheten 2015. 

Onlinedistibutör Beviljat belopp (euro)

Draken Film 250 000

Stöd till fortbildning
Det skedde ingen ny utlysning om stöd till fortbildning 
2015. De 59 ansökningar som beviljades 2014 fick tvåårigt 
stöd genom partnerskapsavtal. Inga svenska utbildnings-
aktörer eller institutioner ansökte och fick stöd i omgång-
en 2014. Audiovisuellt yrkesverksamma svenskar deltar 
däremot i kurser arrangerade av andra aktörer. Samman-
lagt har 32 audiovisuellt yrkesverksamma svenskar under 
2015 deltagit i europeiska kurser som mottagit stöd från 
Kreativa Europa. Det största intresset ligger i producent-
kurser, där det internationella samarbetet blir alltmer 
viktigt för att kunna producera och lyckas finna finansie-
ring för sin film. Att delta i internationella kurser har bli-
vit en del av fortbildningen för svenska producenter, så-
väl för kunskapen som för nätverken och kontakterna för 
framtida samarbeten som det skapar. Även manuskurser 
och kurser om projektutveckling är av intresse för att få 
en europeisk vinkel på projektet.

Stöd till filmfestivaler och stöd till 
marknadsaktiviteter
Inga nya utlysningar skedde inom festivalstödet och 
marknadsstödet 2015. De 50 festivaler som fick tvåårigt 
stöd genom partnerskapsavtal 2014 fick fortsatt stöd. De 
två svenska filmfestivalerna som fick tvåårigt stöd före-
gående år beviljades totalt 110 000 euro 2015. Göteborgs 
internationella filmfestival mottog 75 000 euro och barn- 
och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö 35 000 euro.

Ingen svensk aktör ansökte om stöd till marknadsak-
tiviteter 2014. Därför beviljades inget stöd 2015 till någon 
svensk aktör inom stödformen. Det svenska deltagandet i 
europeiska festivaler och marknader är stort. Några av de 
för svenska deltagare mest besökta Kreativa Europa-stöd-
da festivalerna och marknaderna som får stöd via Kreati-
va Europa är Göteborgs internationella filmfestival, New 
Nordic Films i Haugesund i Norge för fiktion, Nordisk 
Panorama i Malmö och IDFA i Nederländerna för doku-
mentärbranschen. Svenska aktörer inom den audiovisu-
ella sektorn har nytta av att andra europeiska festivaler 
och marknader får stöd inom programmet.

Organisation Beviljat belopp (euro)

Göteborgs internationella filmfestival 75 000

BUFF filmfestival 35 000

Stöd till biografnätverk
Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tillde-
las årligt stöd om 10 500 000 euro. I Sverige var 2015 totalt 
41 biografer anslutna till Europa Cinemas och dessa bio-
grafer fick dela på en total stödsumma om 293 500 euro 
för att visa europeisk kvalitetsfilm. De svenska biografer 
som är medlemmar i Europa Cinemas visar en betydande 
andel icke-nationell europeisk film och erbjuder evene-
mang och initiativ som riktar sig till en ung publik. Bio-
graferna får både ett finansiellt och ett operativt stöd från 
Europa Cinemas för att uppnå dessa mål. 

Nätverk Beviljat belopp (euro)

Europa Cinemas  10 500 000  
 varav till de 41 svenska medlemsbiograferna 293 500
Biograf i Sverige  Stad                 

Reflexen, Kärrtorp Bio Kontrast Johanneshov/ 
 Stockholm

Angereds Bio Angered

Årsta Folkets Hus Bio Kontrast Årsta

Bollnäs Filmklubb Bollnäs

Borås Bio Röda Kvarn Borås

Edsbyn Bio Kontrast Edsbyn

Aftonstjärnan Göteborg

Capitol Göteborg

Hagabion Göteborg

Roy Göteborg

Röda Kvarn Helsingborg

Folkets Bio Jönköping Jönköping

Karlstad Biograf Arenan Karlstad

Ljusdal Filmförening Ljusdal

Bio Kronan Luleå

Kino Lund

Södran-Mejeriet Lund

Biografen Spegeln Malmö

Panora Malmö

Cnema Norrköping

Bio Kontrast Olofström Olofström

Bio Roxy Örebro

Folkets Bio Regina Östersund

Piteå Bio Kontrast Piteå

Skövde Biograf Odéon Skövde

Biografen Zita Stockholm

Grand Stockholm

Rio Stockholm

Victoria Stockholm

Folkets Bio Roxy Visby 

Tollereds Biograf Folkets Bio Tollered

Ulricehamn Bio Kontrast Ulricehamn

Folkets Bio Umeå Umeå

Fyrisbiografen Uppsala
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Varberg Barnens Bio Varberg

Varberg Filmklubb Varberg

Elektra Västerås

Frölundabion Västra Frölunda

Folkets Bio Växjö Växjö

Stöd till publikutveckling 
År 2015 inkom 46 ansökningar varav 12 beviljades stöd. 
En svensk aktör ansökte som projektledare, men fick av-
slag. Två svenska organisationer fick stöd som partners 
för år två av ett tvåårigt partnerskapsavtal; Svenska Film-
institutet för projektet Wrap! Must see European cinema 
for Young people (hade tidigare tieln European children’s 
film catalogue/EFCF) och Doc Lounge för projektet i Mo-
ving Docs. Den totala summan 2015 för de två projekten 
där svenska partners ingår uppgick till 458 445 euro. 

Projekttitel

Moving Docs
Projektledare 

European Documentary Network, Danmark
Partners

Doc Lounge, Sverige 
Against Grafity Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Polen 
Autlook Film Sales, Tyskland 
Anemon Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Gia Tin Paragogi Kai Syl-
logi Polymesikon Ergon, Grekland 
Doc/It Associazione Documentaristi Italiani, Italien 
SDI Productions Ltd, Skottland
Beviljat belopp (euro)

171 000
Projekttid

12 månader

Moving Docs är inne på sitt andra år och målet är att bli 
Europas första paneuropeiska nätverk för distribution 
och marknadsföring av temabaserade dokumentärer via 
diverse plattformar såsom biograf, utbildning, tv, digi-
talt etc. Moving Docs vill kunna erbjuda europeiska do-
kumentärer ett längre liv inom och utom de nationella 
territorierna. Årligen väljs tre dokumentärer ut och de 
som ska arbeta med filmerna får utbildning i publikut-
veckling och marknadsföring för att kunna nå ut med 
filmerna på bästa möjliga sätt. De filmer som väljs ut ska 
fokusera på starka teman som kan engagera och vars re-
lease kan höjas med speciella evenemang och marknads-
föringsverktyg. Dokumentärerna ska kunna främja byg-
gandet av multipla partnerskap mellan mediasponsorer, 
NGO’s, europeiska institutioner och medlemsorganisa-
tioner. Varje kampanj utvecklas innan filmens release i 
samarbete med en grupp banbrytande initiativ i Öster-
rike, Kroatien, Slovenien, Cypern, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Stor-
britannien, Sverige, Finland Norge och Danmark. Mo-

ving Docs strävar efter att bli en dynamisk och hållbar 
europeisk struktur som där dokumentärer ska ses av en 
bred och varierad publik, samt kunna främja och dela 
kunskap och kontakter när det gäller publikutveckling 
bland europeiska yrkesverksamma. År 2016 är målet att 
nå en publik på över sex miljoner européer.

Projekttitel

Wrap! Must see European cinema for Young People (tidig-
are European children’s film catalogue/ECFC) 
Projektledare 

Stichting Cinekid Amsterdam, Holland 
Partners

Svenska Filminstitutet, Sverige 
Zero Em Comportamento – Associacao Cultural, Portugal 
Film & Kino, Norge 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Polen 
Espoon Elokuvajuhlat Ry, Finland
Beviljat belopp (euro)

189 164
Projekttid

12 månader

Huvudsyftet med projektet är att skapa en katalog över 
europeiska filmer för barn samt utbildningsmaterial. 
Distribution ska förenklas i utbildningssyfte och filmer 
och material ska nå så många skolor och ung publik som 
möjligt. Katalogen kommer att bestå av de tio filmer som 
förvärvats för år 1 och förvärv av ytterligare 7−10 nya fil-
mer. Kontakten med biografer, festivaler och skolor för-
längs, medvetenheten om vikten av filmkunnighet höjs, 
men till genomförandet och starten av filmkunnighet i 
skolplanering och biosättning behöver minst två till tre 
år. Sex partners i Europa (Nederländerna, Polen, Portu-
gal, Norge, Finland och Sverige) ska sätta sina kunskaper 
om barnfilm, filmkunnighetsexpertis, kontakter med 
filmindustrin och ekonomi i fokus. I gengäld kommer 
projektet att underlätta partnerskap och samarbete mel-
lan europeiska organisationer från olika geografiska och 
kulturella bakgrunder. Projektet kommer att möjliggöra 
överföring av kunskap och arbetsmetoder samt vårda ett 
omfattande europeiskt utbyte av filmer, idéer, läromedel 
och undervisning om filmkunnighet. 
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