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Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att följa upp 
och redovisa utfallet av svenska ansökningar till Kreativa 
Europa, EU:s program för de kulturella och kreativa sek-
torerna under perioden 2014–2020.

År 2017 var programperiodens fjärde år. I rapporten 
redovisas att totalt 64 projekt med svensk medverkan an-
tingen som sökande part eller projektpartner, fick finan-
siering genom Kreativa Europa under året. Totalt deltar 
45 svenska organisationer i projekten. Av de beviljade 
projekten är 18 projekt (20 svenska organisationer) inom 
delprogrammet Kultur och 45 projekt (25 svenska organi-
sationer) inom delprogrammet MEDIA. 

Projekt med svensk medverkan inom hela programmet 
Kreativa Europa mottog totalt 17 865 229 euro.1 Det totala 
beloppet som organisationer i Sverige får del av inom del-
programmet Kultur uppgick till 13 475 636 euro och inom 
delprogrammet MEDIA 4 389 593 euro. 

Det är det bästa resultatet inom delprogrammet Kultur 
för svensk del sedan programstarten 2014. Ökningen gäl-
ler såväl beviljade medel som antal deltagande svenska 
organisationer och beror främst på att sex svenska or-
gansiationer beviljats stöd för sitt deltagande i större eu-
ropeiska samarbetsprojekt, att ett svensktlett europeiskt 
nätverk beiljats stöd och att fem svenska organisationer 
fått stöd för att delta i europesika plattformar. 

I bidragsfördelningarna inom delprogrammet Kultur 
beviljades svenska aktörer finansiering inom stödfor-
merna europeiska samarbetsprojekt, europeiska plattfor-
mar och europeiska nätverk. Totalt fick 13 svenska aktörer 
stöd för deltagande i 11 europeiska samarbetsprojekt. En 
svensk organisation är projektledare för ett stort sam-
arbetsprojekt och ytterligare två svenska organisationer 
projektleder två mindre samarbetsprojekt och resterande 
deltar som partners. Totalt beviljades 10 253 858 euro för 
svensk medverkan i europeiska samarbetsprojekt. 

Kulturaktörer inom alla kultursektorer från hela Eu-
ropa kan ansöka om stöd till samarbetsprojekt, vilket 
innebär ett mycket högt söktryck. Konkurrensen om 
tillgänliga medel var därför i likhet med de tidigare ut-
lysningarna inom stödformen under programperioden 
mycket hård. 

Gällande stödet till europeiska plattformar bevlljades 
totalt sex svenska organisationer stöd om totalt 2 971 778 
för att tillsammans med andra organisationer runt om 
i Europa delta i fem olika europeiska plattformar. Vi-
dare beviljades en svensk organisation 250 000 euro per 
år i fyra år som projektledare för ett europeiskt nätverk. 

SAMMANFATTNING

Svenska organisationer är även medlemmar i de flesta eu-
ropeiska nätverk som beviljats 4-årigt stöd under året.1 
De europeiska nätverken som får stöd inom programmet 
är dock betydelsefulla för den svenska kultursektorn och 
några av de europeiska nätverken som får stöd inom Kre-
ativa Europa har även svenska ordförande. Även de övriga 
europeiska plattformar som får stöd inom programmet 
gynnar indirekt svenska konstnärer och kulturaktörer, 
eftersom flera svenska konstnärer och kulturaktörer del-
tar i plattformarnas program och aktiviteter. 

Inom delprogrammet MEDIA mottog 45 projekt 
med svensk sökande eller projektpartner stöd om totalt 
4 389 593 euro. Stöd har framför allt tilldelats svenska 
producenter. Totalt 2 235 000 euro har fördelats genom de 
två producentstöden utvecklingsstöd för filmproduktio-
ner och stöd till tv-program. På filmområdet beviljades 
inom utvecklingsstödet tre svenska produktionsbolag 
slate funding, som innebär stöd till flera filmprojekt, om 
610 000 euro. Filmproducenter i Sverige fick stöd inom 
enskilt projekt för utveckling av 3 svenska filmprojekt om 
totalt 125 000 euro. Inom stödet till tv-produktioner fick 
producenter i Sverige stöd för tre internationella tv-serier, 
totalt 1 500 000 euro. Svenska distributörer fick selektivt 
distributionsstöd om 380 200 euro för distribution av 
totalt 20 europeiska filmer för visning i Sverige och sju 
svenska distributionsbolag beviljades automatiskt distri-
butionsstöd om 686 655 euro för att visa europeisk film 
i Sverige. De 45 svenska medlemsbiograferna i biograf-
nätverket Europa Cinema fick stöd om totalt 296 990 
euro. Stöden till Europa Cinemas och distributionsstö-
det bidrar till en större mångfald i utbudet av film på de 
svenska biograferna. 

Vidare har också en svensk filmfestival beviljats 75 000 
euro och för första gången fick två svenska bolag stöd 
till marknadsaktiviteter om sammanlagt 105 000 euro. 
Ett bolag fick stöd för onlinemarknadsföring om 60 000 
euro. Inom detta stöd fick även en partnerorganisation ta 
del av den totala stödsumman om 143 074 euro. 

Inom stödet för utveckling av narrativa dataspel fick 
ett svenskt bolag stöd om 55 000 euro. För filmkunnighet 
och publikutveckling beviljades två projekt med svensk 
medverkan där den totala summan uppgick till 352 674 
euro. Sammanlagt 190 audiovisuellt yrkesverksamma 

1. Eftersom Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) endast redovisar den totala stödsumman för respektive 
nätverk, och den projektledande organisationen för de flesta andra 
nätverk är baserad i Bryssel, inkluderas inte bidragssummorna för de 
övriga nätverk där svenska aktörer endast är medlemmar.
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svenskar har deltagit i europeiska 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, såväl på individ- som på or-
ganisationsnivå. De projekt som svenska aktörer deltar i 

är även betydelsefulla för publiken i Sverige och i andra 
delar av Europa då de bidrar till en ökad bredd och ett 
internationellt kulturutbud i Sverige. Projekten inom 
delprogrammet Kultur är också kapacitetsbyggande för 
organisationerna och sektorerna.
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Kulturrådet och Svenska Filminstitutet har regeringens 
uppdrag att utgöra nationell kontaktpunkt i Sverige för 
EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020. Den ge-
mensamma strukturen för uppdraget Kreativa Europa 
Desk Sverige har bland annat i uppgift att informera om 
programmet och att ge rådgivning till sökande i Sverige. 
Kreativa Europa ger stöd till kultur och audiovisuella 
medier och består av de två delprogrammen Kultur och 
MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde. 
Kulturrådet har huvudansvar för delprogrammet Kultur, 
Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA och 
båda för det sektorsövergripande programområdet.

Kulturrådet ska årligen följa upp och redovisa utfallet 
av svenska ansökningar inom Kreativa Europa. I rappor-
ten redovisas projekt som har fått beslut om EU-finansie-
ring under kalenderåret 2017. Även projekt som 2014, 2015 
och 2016 beviljats flerårigt stöd genom partnerskapsavtal 
och som får stöd utbetalt 2017 redovisas i rapporten. I rap-
porten redovisas beslutade medel, inte utbetalade belopp. 
Informationen bygger främst på de förteckningar över 
beslutade stöd inom Kreativa Europa 2017 som publice-

rats på Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agencys (EACEA) webbplats.2 Det kan tillkomma projekt 
från reservlista och beviljade projekt kan komma att inte 
realiseras. I rapporten ges en övergripande beskrivning av 
stödformerna inom delprogrammen Kultur och MEDIA, 
särskilda insatser samt inom det sektorsövergripande 
programområdet. Sedan följer information om utfallet av 
ansökningar från svenska aktörer och med svenskt delta-
gande inom Kreativa Europa under året. I rapporten ges 
även beskrivningar av de projekt med svensk medverkan 
som har beviljats stöd i de fall dessa finns att tillgå. Pro-
jektbeskrivningarna utgår från de texter som respektive 
projektägare har formulerat och som finns publicerade 
i Europeiska kommissionens projektplattform för bevil-
jade stöd.3 I rapporten anges för delprogrammet Kultur 
även de svenska organisationernas geografiska hemvist. 
Denna information är baserad på var i landet organisa-
tionen är registrerad och kommer inte från EACEA:s sta-
tistik. Redovisningen har sammanställts av Kulturrådet 
i samarbete med Svenska Filminstitutet.

INLEDNING

2. EACEA:s webbplats: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
3. Creative Europe Project Results Platform: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
projects/
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KREATIVA EUROPA 2014–2020

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 stöder 
projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film 
och dataspel möjligheter att samarbeta internationellt 
och att nå ut till en europeisk publik. År 2017 var det fjärde 
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.4 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 sektorsövergripande programområdet innehåller 
även stöd till innovativa policysamarbeten över sektors-
gränserna, ett finansiellt lånegarantisystem samt stöd till 
de nationella kontaktpunkterna för programmet, Crea-
tive 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, prioritering- 
ar och bedömningskriterier för de olika stödformerna 

är angivna i anvisningar för ansökan (Guidelines) som 
finns formulerade för respektive stödform. Bedömnings-
kriterierna skiljer sig åt beroende av stödform. Samtliga 
sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering 
av sin ansökan med grund i programmets mål och de be-
dömningskriterier som finns formulerade för respektive 
stödform. En ansökan 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 för dessa fördel-
ningar inte finns tillgängliga omfattar denna rapport inte 
dessa mindre insatser.

Vid sidan av bidragsgivningen finns inom Kreativa Eu-
ropa även ett antal andra initiativ för att främja kultur och 
audiovisuella medier i Europa. I delprogrammet Kultur 
ingår insatser för europeiska kulturhuvudstäder (Euro-
pean Capital of Culture) samt fyra olika kulturpriser för 
litteratur (European Literature Prize), kulturarv (Europa 
Nostra Award), musik (European Border Breakers Award, 
EBBA) och arkitektur (Mies van der Rohe Award) och 
Young Talent Architecture Prize. 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 fi-
nansierar även LUX-priset för europeisk film. Europapar-
lamentet 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. Budgetupp-
delningen för de två delprogrammen är beslutad för hela 
programperioden. Totalt 31 procent av programmets bud-
get tillfaller delprogrammet Kultur, 56 procent delpro-
grammet MEDIA och 13 procent det sektorsövergripande 
programområdet. Efter förslag från Europeiska kommis-
sionen godkänner programkommittén för Kreativa Eu-
ropa, vilken består av programmets deltagande länder, 
årsbudgeten för programmet samt budgetfördelning per 

4. 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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stödform. Det årliga anslaget 2017 för hela programmet 
Kreativa Europa och dess samtliga insatser var 201 483 
021 euro. Budget för delprogrammet Kultur var 58 676 
140 euro, delprogrammet MEDIA 110 812 520 euro och 
för det sektorsövergripande programområdet 31 994 361 
euro.5 I det sektorsövergripande programområdet gick 14 
800 000 euro till lånegarantiinstrumentet som i juli 2016 
öppnade för ansökningar från banker och andra lånein-
stitut till Europeiska investeringsfonden (EIF).

Administration
Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbild-
ning och kultur (Directorate General for Education and 
Culture, DG EAC) ansvarar för delprogrammet Kultur. 
Insatser gällande europeiska kulturhuvudstäder, de fem 
europeiska priserna på kulturområdet och europeiska 
kulturarvsmärket förvaltas direkt av DG EAC och är del 
av Kreativa Europa. Sedan hösten 2014 ansvarar general-
direktoratet för kommunikationsnät, innehåll och tek-
nik (Directorate General for Communications Networks, 
Content and Technology, DG CNECT) för delprogram-
met MEDIA. DG CNECT ansvarar även exempelvis för 
frågor rörande upphovsrätt, EU:s digitala inre marknad 
och andra audiovisuella frågor.

Ansökningsprocesserna och bidragsfördelningarna 
inom hela Kreativa Europa-programmet hanteras av ge-
nomförandeorganet Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA), en myndighetet under Eu-
ropeiska kommissionen i Bryssel. EACEA ansvarar för 
att formulera anvisningarna för ansökan (Guidelines) 
och andra obligatoriska dokument för ansökan samt att 
administrera utlysningar och fatta beslut. Varje ansö-
kan läses av två externa experter som skriver en skriftlig 
bedömning av ansökan och poängsätter ansökans olika 
delar. Sedan diskuteras samtliga ansökningar i en grupp 
bestående av experterna och tjänstemän från EACEA 
och DG EAC som fattar slutgiltigt beslut om stöd. Inga 
bidragsbeslut inom programmet fattas av svenska myn-
digheter.

Deltagande länder
År 2017 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 Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien 
Hercegovina, Albanien och Ukraina. Av ovan nämnda 
länder deltog samtliga utom Makedonien och  Serbien i 
delprogrammet MEDIA under året. 

Länder inom EU:s grannskapspolitikområde (Algeriet, 
Armenien, Azerbaijan, Egypten, Georgien, Israel, Jorda-
nien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, 
Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland) kan delta i 
programmet förutsatt att de har ingått ett särskilt avtal 
med Europeiska kommissionen. 

Programmets mål
Kreativa Europas övergripande mål är att skydda, utveckla 
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.

5. 2017 annual work programme for the implementation of the Creative 
Europe Programme, se, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
file_import/Annual_work_programme_2017_Implementation_of_the_
creative_Europe_programme_C%282016%295822_en_0.pdf
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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 ak-

törer 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.

• Stöd till insatser som gör att kulturella och kreativa ak-
törer kan samarbeta internationellt och kan internatio-
nalisera sina yrkeskarriärer och sin verksamhet, i och 
utanför unionen, med grund i långsiktiga strategier.

• 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 2017 utlystes stöd för europe-
iska samarbetsprojekt, europeiska plattformar, europe-
iska nätverk och skönlitterära översättningsprojekt.

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. Tillgänglig budget för 2017 var 
35 500 000 euro.

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 innebär att 
de samarbetar över gränserna och skapar och genomför 
kulturella och konstnärliga verksamheter. Till skillnad 
från flera andra EU-program kan konstnärliga produk-
tioner vara del av ansökan inom flera stödformer inom 
programmet. Syftet är att stödja transnationellt kultur-
samarbete 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 kultu-
rella och kreativa sektorerna som varit registrerade som ju-
ridisk person i minst två år när ansökan lämnas. Målgrup-
pen är därför mycket omfattande och sökande kan exem-
pelvis utgöras av offentliga eller privata organisationer/
institutioner, fristående organisationer, grupper, fören-
ingar, kommuner, regioner, myndigheter (även exempelvis 
universitet och högskolor) eller privata företag. Endast en-
skilda personer är undantagna. Stöd kan sökas under för-
utsättning att organisationerna inte agerar i vinstdrivande 
syfte i projektet, men de sökande organisationerna kan 
arbeta vinstdrivande i sin ordinarie verksamhet. Högst 
30 procent av totalbudgeten får gå till aktörer baserade i 
länder utanför de länder som formellt deltar i program-
met, så kallat tredje land. Dessa aktörer kan dock inte delta 
som projektledare eller som partners. Syftet är att öppna 
upp för bredare internationella kultursamarbeten.

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 (larger scale 
cooperation projects)
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 (smaller scale 
cooperation projects)
Stöd kan ges till samarbetsprojekt mellan organisationer 
i minst tre länder som medverkar i programmet. De min-
dre samarbetsprojekten omfattar en projektledare och 
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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-
met 2007−2013. Alla projekt måste fokusera på minst ett 
och högst tre av de prioriterade områdena transnationell 
mobilitet (transnational mobility), publikutveckling (au- 
dience development) eller kapacitetsbyggande insatser 
gällande digitalisering (digitisation), nya affärsmodeller 
(new business models) eller kompetensutveckling och ut-
bildning (training and education). En särskild strategi för 
hur det eller de prioriterade områdena är del av projektet 
är en obligatorisk del av ansökan.

Ansökningarna 2017 bedömdes utifrån bedömnings-
kriterierna relevans (30 p), innehållets och verksamhetens 
kvalitet (30 p), kommunikation och informationssprid-
ning (20 p) samt partnerskapets kvalitet (20 p). Den sö-
kande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av 
sin ansökan. Vid avslag finns möjlighet för den sökande 
att mot bakgrund av responsen utveckla projektet och 
återkomma med en omarbetad ansökan vid ett annat ut-
lysningstillfälle.

Stöd till europeiska plattformar
Stödet till europeiska plattformar utlystes för första gången 
2014. En plattform omfattar endast ett konstområde. Platt-
formen ska arbeta för ökad mobilitet inom Europa för nya 
begåvade konstnärer och kulturskapare och för ökad rör-
lighet av konstnärliga och kulturella verk. Stöd kan sökas 
för aktörer som tillhandahåller en europeisk plattform för 
att främja en stark europeisk programläggning. Minst 30 
procent av det totala programutbudet ska vara europeiska 
produktioner för att få stöd som plattform.

Fokus i plattformens arbete ska utgöras av publik 
verksamhet. Publikutveckling är ett prioriterat område 
och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor upp-
muntras särskilt. Plattformarna syftar även till öka syn-
ligheten för kulturorganisationer som visar/producerar 
europeisk kultur och bidra till att nya konstnärer och 
kulturskapare får ett större europeiskt genomslag och 
erkännande. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande 
bland plattformsmedlemmarna kan också vara del av ar-
betet. En viktig del i plattformarnas arbete är att under-
lätta för konstnärer och kulturarbetare i Europa att även 
kunna arbeta i andra länder än i hemlandet.

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. 

Stöd till europeiska nätverk
Stöd kan sökas för aktiviteter som utförs av nätverk be-
stående av aktörer från olika europeiska länder. Syftet är 
att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjlig-
heter att arbeta internationellt och över landsgränser-
na. Aktiviteterna måste ha en strukturerande effekt för 
sektorn. Nätverksstödet i Kreativa Europa är inte som 
under tidigare programperiod ett verksamhetsbidrag, 
utan ett projektbidrag. Stöd kan ges för aktiviteter som 
syftar till att stärka möjligheten till nya yrkes- och kar-
riärmöjligheter i och utanför Europa samt att utveckla 
nya kunskaper och kompetenser, bl.a. anpassning till 
digital teknologi, prövande av nya innovativa strategier 
för publikutveckling och testande av nya affärs- och led-
ningsmodeller.

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 olika 
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. 

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, använd-
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Det finns två olika stödtyper, antingen tvåårigt stöd 
eller tre- eller fyraårigt stöd genom ett partnerskapsav-
tal (Framework Partnership Agreement). Vid ansökan 
om tvåårigt stöd ska översättning av 3−10 skönlitterära 
verk under hela tvårsperioden ingå samt en strategi för 
översättning, distribution och marknadsföring av titlar-
na. EU-stöd kan sökas om högst 100 000 euro. Vid ansö-
kan om tre- eller fyraårigt stöd genom partnerskapsav-
tal ska översättning av 5−10 skönlitterära verk per år ingå 
samt en mer utförlig handlingsplan som innehåller en 
långsiktig strategi för arbetet med utgivning och sprid-
ning 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. 

År 2017 utlystes endast tvåårigt stöd och ansökan be-
dömdes med grund i kriterierna relevans 40 p, kvalitet 
på innehåll och verksamhet 25 p, kommunikation och 
marknadsföring av de översatta titlarna 20 p samt vin-
nare av EU:s litteraturpris 15 p. De automatiska poängen 
som tilldelas om ett förlag vill översätta någon av de titlar 
som fått EU:s litteraturpris hade stor betydelse även i årets 
stödomgång.

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 bidrag till europeiska kulturhuvudstä-
der samt de europeiska kulturpriserna inom litteratur, 
kulturarv Europa Nostra Award, musik European Border 
Breakers Award och de två priserna för samtida arkitek-
tur Mies van der Rohe Award och Young Talent Archi-
tecture Prize.

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 nio-
ende gången år 2017. Syftet med priset är att uppmärk-
samma den europeiska samtidslitteraturens mångfald 
och kreativitet, främja ökad spridning av europeiska 
skönlitterära verk, stödja ökad bokförsäljning över grän-
serna och stimulera till ett ökat intresse för litteratur från 
andra europeiska länder än det egna.

ning 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 
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 
begreppet skönlitteratur inkluderas romaner, noveller, 
dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilder-
böcker. Stöd kan sökas för översättning från och till de 
officiella språken, inklusive de nationella minoritetssprå-
ken, 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 kall- 
lade mindre använda språk (lesser used languages) prio-
riteras. 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 ti-
digare ha översatts till målspråket, med undantag för om 
det bedöms att en ny översättning är nödvändig. I detta 
fall måste minst femtio år ha gått sedan den senaste över-
sättningen och förlaget förklara varför en ny översättning 
behövs. Verken måste redan ha publicerats och ha skri-
vits av författare som är medborgare eller bosatta i ett land 
som deltar i programmet, med undantag för verk på latin 
eller klassisk grekiska.

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.

Spridning och främjande av verken genom använd- 
ning av digital teknik uppmuntras också. Stöd kan sökas 
för utgivning i tryckt och/eller digitalt (e-bok) format. 
Även kostnader för provöversättning av titlar från förla-
gets egen katalog som förlaget vill sälja rättigheter för kan 
inkluderas i ansökan.
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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 också prioriterade inom Kreativa 
Europas översättningsstöd.

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 
mottagare av priset, vilka sedan genom ett nationellt ju-
ryförfarande utser var sin pristagare för en specifik titel. 
År 2017 var Sverige inte med på listan av potentiella mot-
tagare av priset och därför tilldelades heller inget 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 
årligen utvalda länderna samt att den utnämnda boken 
ska ha publicerats inom fem år innan priset tilldelas. 
Priset organiseras av ett konsortium bestående av Euro-
peiska förläggarföreningen (The Federation of European 
Publishers), Europeiska bokhandlarföreningen (The Eu-
ropean and International Booksellers Federation) och 
Europeiska 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. Euro-
pean Border Breakers Award delades 2017 ut för fjortonde 
gången. I likhet med Europa Nostra finns även ett pris 
framröstat av allmänheten inom musikområdet kall-
lat Public Choice EBBA. Ingen svensk artist tilldelades 
EBBA år 2017.

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. Inget svenskt 
projekt fanns med bland prisvinnarna 2017.

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. Nomi-
neringar lämnas till juryn av en oberoende expertgrupp 
bestående 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 kommissionen har även instiftat ett arki-
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tekturpris för nyutexaminerade europeiska arkitekter 
kallat Young Talent Architecture Prize (YTAP). Syftet är 
att stödja unga talanger som vill arbeta internationellt. 
Priset uppmärksammar även europeiska universitet som 
främjar kvalitet inom arkitekturområdet som en viktig 
del av den europeiska kulturen och ekonomin. Universi-
tet och arkitekturskolor anmäler intresse om att delta. En 
jury utser sedan av nio kortlistade projekt tre examens-
projekt på Masternivå utifrån kriterierna ”excellence, 
authenticity, sustainability and innovative nature”. Ing-
en svensk arkitekt eller svenskt arkitektkontor tilldelades 
EU:s arkitekturpriser år 2017.

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 
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 2017 beslutades att Timișoara (Rumänien), 
Novi Sad (Serbien) och Eleusis (Grekland) blir europe-
iska kulturhuvudstäder 2021. Århus (Danmark) och Pafos 
(Cypern) var europeiska kulturhuvudstäder 2017. Stock-
holm 1998 och Umeå 2014 är de två svenska städer som 

hittills har utnämnts till europeiska 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 ut-
veckla europeiska audiovisuella verk som har poten-
tial 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 aktö-
rer 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 oberoende produktionsbolag, för att underlätta 
europeisk och internationell samproduktion.
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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 
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 under 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), pro-
jektgruppens kvalitet (10 poäng), effekt och hållbarhet 
(10 poäng), och innovativ karaktär (20 poäng). Extra 
automatiska poäng ges till sökande bolag i ett land med 
låg- eller mellanstor produktionskapacitet (10 respektive 
5 extra poäng). Sverige räknas till ett mellanstort land 

tillsammans med övriga nordiska länder utom Island 
samt Polen, Nederländerna, Belgien och Österrike. De 
fem stora länderna Frankrike, Spanien, Tyskland, Stor-
britannien och Italien får inga extra automatiska poäng. 
Projekt som riktar sig till en ung publik får 5 extra poäng. 
Två utlysningar om utvecklingsstöd för enskilt projekt 
ägde rum under 2016.

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 
produktionsbolagets kapacitet att vara innovativt i sin 
verksamhet. Ansökningarna om utvecklingsstöd genom 
slate funding bedöms utifrån kriterierna relevans och 
europeiskt mervärde (20 poäng), innehållets och verk-
samheternas kvalitet (20 poäng) spridning av projektre-
sultaten (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 och mellanstor produktionskapacitet (10 
extra poäng).

Tv-programstöd
Stöd kan ges till produktionskostnader för drama, kreativ 
dokumentär eller animation. Den sökande ska vara eu-
ropeiska oberoende audiovisuella produktionsbolag som 
producerar majoriteten av verket. För att vara godkänd 
för stöd krävs att minst tre tv-kanaler från tre olika län-
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der 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 produktionsbudgeten 
ska vara garanterad från tredje parts finansiering och 
produktionsbudgeten ska till minst 50 procent finansieras 
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 kost-
naderna. 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 bidragsberät-
tigande kostnaderna.

Vid bedömning av ansökan om stöd till europeiska 
tv-program tas hänsyn till exempelvis potentialen för 
europeisk och internationell distribution av projektet, 
kvaliteten på projektet, den europeiska dimensionen 
och projektets finansiering, distributions- och mark-
nads-föringsstrategin samt produktionsbolaget och det 
kreativa teamet lämplighet. Ansökningarna bedöms 
utifrån kriterierna relevans och europeiskt mervärde 
(30 poäng), innehållets och verksamhetens kvalitet (30 
poäng), projektresultatens spridning, effekt och hållbar-
het (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 2016.

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 0,60 euro 
och 0,90 euro per såld biljett, beroende på filmens ur-
sprungsland. Detta gäller de första 18 000 besöken, där-
efter sänks beloppet i takt med antal besök. För att få till-
gång till beloppet i fonden ska distributören återinvestera, 
antingen i samproduktion, köp av distributionsrättigheter 
eller marknadsföring av ny icke-nationell europeisk film. 
Filmer gjorda innan 2013 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 2012−2016 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 marknadsföring online
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 marknadsföringen av onlinetjänster med hög an-
del europeiskt innehåll, skapandet av europeiska paket 
av filmer för leverans till onlinetjänster och innovativa 
lanseringskampanjer av europeisk film. Stödet till onli-
netjänster är uppdelat i följande tre stödtyper:
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Stöd till marknadsföring av etablerade VOD-tjänster
Leverantörer av VoD-tjänster kan söka stöd för aktiviteter 
som syftar till att synliggöra, marknadsföra och på andra 
sätt utveckla publiken för europeisk film. 

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 kommersiell potential. 

Stöd till innovativa strategier för distribution och mark-
nadsföring av europeiska verk
Detta stöd ska uppmuntra till utvecklingen av nya af-
färsmodeller, publikutvecklingsstrategier och verktyg 
som bidrar till distributionen och marknadsföringen av 
europeiska filmer. Transparens är nyckelfaktor och stöd-
mottagare ska sträva efter att dela med sig av sina erfaren-
heter till branschen.

Stöd till biografnätverk
För att stimulera biografägare att visa mer europeisk 
film ges stöd till organisationer som i sin tur handläg-
ger och beviljar bidrag till biografer. Stödet kan sökas av 
europeiska biografnätverk med minst 100 biografer i 20 
länder. I dag förmedlas biografstödet av nätverket Europa 
Cinemas som är den enda sökande inom stödformen. Eu-
ropa Cinemas grundades 1992 och har ett flertal finan-
siärer utöver Kreativa Europa. Europa Cinemas stödjer 
europeiska biografer med icke-nationell europeisk film 
på programmet och biografer som arbetar med europeisk 
film mot en ung publik. Ett syfte är också att underlätta 
samarbetet mellan de europeiska biografer som är med i 
nätverket. Olika typer av kompetensutveckling och ak-
tiviteter ordnas också för medlemsbiograferna. Europa 
Cinema Awards delas årligen ut för Best Programming, 
Best Young Audience Activities och Best Entrepreneur. 
Europa Cinemas finns i 44 länder, 677 städer och omfattar  
1 121 biografer. För att kunna delta i nätverket krävs att 
biografen visar en viss procentandel icke-nationell euro-
peisk 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 cirkulation 
av internationella filmprojekt (samproduktioner) samt att 
öka den europeiska dimensionen för fonderna och skapa 
tillgång för bolag från alla medlemsländer. Stödet kan sö-
kas av fonder verksamma sedan minst ett år tillbaka vid 
ansökningstillfället och som ger stöd till produktion av 
fiktion, animation och kreativ dokumentär ämnade för 
biografdistribution. Stöd kan även sökas till genomför-
andet 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 sam-
produktion och cirkulation av dessa produktioner.

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 
publikutveckling fanns inte längre kvar 2017, endast de 
organisationer som redan har flerårigt stöd har kunnat 
fortsätta till kontraktet löper ut.

Stöd till fortbildning
Stödet riktar sig främst till europeiska utbildningsin-
stanser eller branschaktörer som arrangerar fortbild-
ningskurser för att öka kompetensen och yrkeskunnan-
det hos professionella inom den audiovisuella sektorn. 
Arrangörer som ansöker om stöd bör i den föreslagna 
kursen behandla något av de prioriterade ämnesområ-
dena publikbyggande, marknadsföring, distribution 
och exploatering av film, management/producentkurser, 
projektut- veckling och produktion eller digitala utma-
ningar. Stöd kan ges till arrangörer av specialiserade 
fortbildningskurser för professionellt verksamma genom 
ett tvåårigt partnerskapsavtal (Framework Partnership 
Agreement) med delprogrammet MEDIA.

Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitu-
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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 aktörer 
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 arrangerande 
av samproduktionsforum eller finansieringsforum, ge-
mensamma aktiviteter för att marknadsföra ett flertal 
europeiska titlar eller åtgärder som underlättar delta-
gande i festivaler och mässor. Genom MEDIA Stands 
kan branschverksamma erbjudas förmånligt deltagande 
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 verk-
samhet kopplad till utvecklingsfasen för narrativt berät-
tande dataspel, oavsett plattform eller förväntad dist-
ributionsmetod, är stödberättigande. Det ekonomiska 
stödet kan uppgå till högst 50 procent av de bidragsberät-
tigande 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 kriteri-
erna kvalitet och innehåll (20 poäng), innovativ karaktär 
(20 poäng), relevans och europeiskt mervärde (20 poäng), 
spridning av projektresultaten (20 poäng), projektgrup-
pens kvalitet (10 poäng) och effekt och hållbarhet (10 po-
äng). Extra automatiska poäng ges till projekt som riktar 
sig till en yngre publik/barn upp till 12 år (5 extra poäng).

SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDE
Finansiellt lånegarantiinstrument
I juni 2016 lanserade EU-kommissionen sin satsning som 
ska göra det lättare för mikro, små och medelstora företag 
inom de kulturella och kreativa sektorerna att få lån från 
banker och andra investerare. Lånegarantiinstrumentet 
omfattar 121 miljoner euro (samt ett ytterligare tillägg 
om 80 miljoner euro) av Kreativa Europas totala budget.

Syftet är att de kreativa och kulturella sektorerna ska få 
tillgång till mer kapital och på så vis kunna utveckla sina 
verksamheter. Lånesystemet ska också sporra små- och 
medelstora företag inom dessa branscher att bli mer kon-
kurrenskraftiga när det gäller budgetarbete och skapande 
av affärsplaner. Europeiska investeringsfonden (EIF) an-
svarar för insatsen på uppdrag av EU-kommissionen. De 
banker och andra investerare som deltar i satsningen får 
dels en möjlighet att bygga på sitt varumärke genom att 
satsa på företag inom de kulturella och kreativa sektorerna. 
En frivillig del av satsningen är att de banker, låneinstitut, 
investerare eller annan part som är behörig att ansöka om 
att vara intermediär till EIF för lånegarantisystemet, er-
bjuds kompetensutveckling för sin personal i frågor som 
rör kulturella och kreativa marknader och att bedöma af-
färsplaner från företag i de olika delsektorerna.

EU-kommissionens analyser visar att brist på kapital 
och bristande kunskap hos personal inom bankväsen-
det när det gäller att bedöma affärsplaner från kulturella 
och kreativa företag och verksamheter är ett hinder för de 
kulturella och kreativa sektorernas utveckling och reella 
potential. Lånegarantisystemet är ett sätt att vid sidan om 
stödformerna inom inom Kreativa Europa, motverka den-
na problematik. De kulturella och kreativa verksamheter-
na får också ökad kunskap om de affärsmässiga delarna av 
att driva företag. Kommissionen framhåller att satsningar 
på små och medelstora företag inom branscher med kul-
turell och kreativ verksamhet är bra ur ett riskperspektiv: 
genom en mer mångfacetterad låneportfölj får banker och 
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andra finansiärer bättre spridning på sina risktaganden.
EU-kommissionen räknar med att grundbudgeten för 

det nya lånegarantiinstrumentet med 121 miljoner euro 
fram till år 2020 kommer att ge 600 miljoner euro i lån till 
små och medelstora företag inom de kulturella och krea-
tiva sektorerna. I dagsläget räknar kommissionen med 
att underfinansieringen inom de här sektorerna ligger på 
cirka 1,9 miljarder euro per år. Det finns alltså ett stort 
behov av ytterligare möjligheter till finansiering och att 
lättare kunna få banklån för att utveckla företag inom de 
kulturella och kreativa sektorerna.

Sedan den 1 juni 2016 kan banker och andra investerare 
ansöka till EIF om att erbjuda lånegarantier till kulturella 
och kreativa företag och verksamheter i respektive land 

eller annan geografisk enhet. Ytterligare 60 miljoner euro 
har tillförts budgeten. Ansökningsperioden är öppen 
till slutet av programperioden 2020 och intermediärer i 
cirka 15 länder förväntas kunna få stöd inom ramen för 
satsningen. I juni 2018 hade ingen svensk part ansökt hos 
EIF.6 

Stöd för Masterutbildning inom konst och 
vetenskap
Inom det sektorsövergripande programområdet utlys-
tes under året stöd för att arrangera en Masterutbild-
ning inom konst och vetenskap. I övrigt utlystes inga 
utlysningar inom det sektorsövergripande programom-
rådet 2017.

6. Europeiska investeringsfondens webbplats: www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_
guarantee_facility/index.htm
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Här följer en redovisning av de projekt med svensk med-
verkan som under kalenderåret 2017 har fått beslut om 
finansiering genom Kreativa Europa.

TABELL 1. TOTALT ANTAL BEVILJADE ANSÖKNINGAR 
MED SVENSK MEDVERKAN
År 2014 2015 2016 2017

Delprogrammet Kultur 11 10 11 19

Delprogrammet MEDIA 59 52 51 45

Sektorsövergripande ingen ingen  ingen 
programomåde utlysning utlysning 5 utlysning 

Totalt Kreativa Europa 70 62 67 64 
* I dessa siffror ingår det svenskledda nätverket Trans Europe Halles, men inte de 
övriga europeiska nätverk inom delprogrammet Kultur som beviljats stöd eftersom 
de inte har sin juridiska bas i Sverige. Svenska organisationer är dock medlemmar 
i de flesta av nätverken som får stöd inom Kreativa Europa. De svenska biografer 
som ingår i nätverket Europa Cinemas och de audiovisuella yrkesverksamma som 
deltog i fortbildning som finansierats via delprogrammet MEDIA redovisas heller 
inte i dessa siffror.

I de nedan redovisade summorna ingår totalt stöd till 
projekt där svenska aktörer deltar som antingen en-
skild sökande part, projektledare eller projektpartner. 
Det framgår inte hur stor del av stödsumman varje en-
skild svensk organisation i ett samarbetsprojekt mottar. 
För samarbetsprojekt där flera länder deltar redovisas 
därför hela stödsumman. I summan ingår inte stödet till 
de europeiska nätverk på kulturområdet med svenska 
medlemsorganisationer eftersom det inte finns informa-
tion om i vilken grad nätverksmedlemmarna får del av 
bidraget. Svenska kulturorganisatioiner är medlemmar i de 
flesta av nätverken. 

Stödet via Europa Cinemas till de 45 svenska biografer-
na i nätverket ingår i summan. Inom delprogrammet 
MEDIA är endast tre beviljade projekt samarbetsprojekt 
där den svenska organisationen fick dela på den totala 
stödsumman. För övriga projekt inom delprogrammet 
MEDIA tillföll hela bidragsbeloppet den svenska orga-
nisationen. 

PROJEKT MED SVENSK MEDVERKAN I
EU-PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 2017

TABELL 2. TOTALT BELOPP SOM BEVILJATS PROJEKT MED SVENSK MEDVERKAN* (EURO)
År  2014 2015 2016  2017

Delprogrammet Kultur 11 276 284 6 349 107    3 861 061     13 475 636

Delprogrammet MEDIA  7 657 375 4 557 035    5 027 493   4 389 593

Sektorsövergripande ingen utlysning ingen utlysning 970 240  ingen utlysning

Totalt Kreativa Europa 18 933 659 10 906 142  9 858 794  17 865 229
* I de ovan redovisade summorna ingår totalt stöd till projekt där svenska aktörer deltar som antingen enskild sökande part, projektledare eller projektpartner. Det framgår 
inte hur stor del av stödsumman varje enskild svensk organisation i ett samarbetsprojekt och plattformar mottar. För projekt där flera länder och organisationer deltar redovi-
sas därför hela stödsumman. I summan ingår inte stödet till de europeiska nätverk på kulturområdet med svenska medlemsorganisationer eftersom det inte finns informa-
tion om i vilken grad nätverksmedlemmarna får del av bidraget. Svenska kulturorganisatioiner är medlemmar i de flesta av nätverken. 

Stödet via Europa Cinemas till de 45 svenska biograferna i nätverket ingår i summan. Inom delprogrammet MEDIA är endast tre 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. 

TABELL 3. TOTALT ANTAL SVENSKA ORGANISATIONER SOM BEVILJATS STÖD INOM KREATIVA EUROPA
År  2014 2015 2016  2017

Delprogrammet Kultur 11 10 12 20

Delprogrammet MEDIA 45 35 31 24 

Sektorsövergripande ingen utlysning ingen utlysning 9  information saknas

Totalt 56 45 52 44 
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TABELL 4. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET KULTUR 2017
    Totalt antal  Totalt antal 
    svenska Totalt antal beviljade  
   Totalt antal organisationer i svenska ansökningar Beviljat 
 Totalt Totalt antal ansökningar ansökningarna organisa- med svenska belopp (euro), 
 antal inkomna beviljade från svenska om samarbets- tioner som deltagande svenska 
 ansökningar ansökningar projektledare projekt beviljats stöd organisationer aktörer

Större samarbetsprojekt, projektledare 118 15 6 x 1 1 480 453

Större samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u 35 5 5 8 575 819

Mindre samarbetsprojekt, projektledare 430 66 8  2 2 398 492

Mindre samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u. 37 5 5 799 094

Europeiska plattformar, utlysning 2017,  
(4-årigt stöd, partnerskapsavtal) 64 15 0 i.u. 6 6 2 971 778

Europeiska nätverk, utlysning 2017, 
(4-årigt stöd, partnerskapsavtal) i.u. 28 1 i.u. 1 1 250 000

Stöd till översättning och spridning av       
europeisk skönlitteratur (2-årigt  stöd)  242 38 0 0 0 0 0

Totalt, samtliga stödformer         771       104 18 79 12 11 13 475 636

TABELL 5. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET MEDIA 2017
 Antal Antal beviljade Antal Antal beviljade Beviljat 
 ansökningar, ansökningar,  ansökningar, ansökningar belopp (euro), 
 totalt totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Utvecklingsstöd, enskilt projekt (två ansökningstillfällen) 708 134 29 3 125 000

Utvecklingsstöd, slate funding 163           69 9 3 610 000

Stöd till tv-program (tvåansökningstillfällen) 155 43 13 3 1 500 000

Distributionsstöd, selektivt (två ansökningstillfällen) 1 094 513 41 20 380 200

Distributionsstöd, automatiskt 307         277 9 7 686 655

Stöd till marknadsföring online (inkl. partnerskapsavtal) 85 37 3 1* 203 074

Stöd till säljagenter 45          40 0 0 0

Stöd till filmfestivaler 246          65 3 1 75 000

Stöd till marknadsaktiviteter                     97         62 2 2 105 000

Stöd till internationella samproduktionsfonder 11 5 1 0 0

Stöd till fortbildning 53        53 0 0 0

Stöd till filmkunnighet /publikutveckling 26         7 1 2* 352 674

Stöd till dataspelsutveckling 146       32 9 1 55 000

Stöd till biografnätverk 1        1 0 0/45** 296 990

Total, samtliga stödformer     4 389 593
*Svenska organisationer var partners i samarbetsprojekt.

** Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tilldelas stöd som vidarebefordras till nätverkets medlemmar. Totalt 45 svenska biografer var del av nätverket 2017 och 
fick dela på den angivna stödsumman.
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STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET KULTUR 2017
År 2017 tilldelades projekt med svensk medverkan i del-
programmet Kultur, antingen som projektledare eller 
partner, totalt 13 475 636 euro. Sammanlagt 19 svenska 
organisationer som deltar i 18 projekt har fått stöd inom 
delprogrammet Kultur. Totalt 13 svenska organisationer 
deltar i europeiska samarbetsprojekt, sex i europeiska 
plattformar och en organisation projektleder ett europe-
iskt nätverk.

Av de svenska organisationerna som deltar i europeiska 
samarbetsprojekt deltar sex organisationer i större sam-
arbetsprojekt, varav en är projektledare, och sju i min-
dre samarbetsprojekt, varav två är projektledare. Den 
totala stödsumman som beviljas ett projekt delas mellan 
projektdeltagarna. Det finns ingen tillgänglig informa-
tion om hur stor del av bidragsbeloppet som fördelas till 
respektive organisation som deltar i projekten. Därför är 
det inte möjligt att ange den exakta bidragssumma som 
svenska organisationer mottar. I rapporten anges den 
bidragssumma som hela projektet har beviljats. Svenskt 
deltagande i europeiska samarbetsprojekt är positivt oav-
sett om en aktör deltar som projektledare eller som part-
ner. Deltagandet innebär en stärkt internationalisering 
av det svenska kulturlivet och är betydelsefullt för såväl 
kulturorganisationerna och de enskilda individerna som 
deltar i projekten, som för publiken i Sverige och i Eu-
ropa. 

Stöd till europeiska samarbetsprojekt
Europeiska samarbetsprojekt är den stödform inom 
Kreativa Europa som erbjuder de främsta stödmöjlighe-
terna för kulturaktörer. Europeiska organisationer inom 
musik, scenkonst, bild- och formkonst, design, hantverk, 
arkitektur, litteratur, bibliotek, tidskrifter, kulturarv etc. 
kan söka stödet. 

I utlysningen om stöd till europeiska samarbetspro-
jekt inkom totalt 548 ansökningar från organisationer i 
Europa. Av dessa gällde 118 större samarbetsprojekt och 
430 mindre samarbetsprojekt. Totalt 81 europeiska sam-
arbetsprojekt beviljades stöd om 35 489 570 euro i om-
gången.  

I 2017-års utlysning beviljades sammanlagt 13 svenska 
organisationer stöd för att delta i europeiska samarbets-
projekt. Totalt sex svenska organisationer fick stöd för 
större samarbetsprojekt och sju svenska organisationer 
för mindre samarbetsprojekt. Av de 13 svenska organi-
sationer som fått stöd är tre projektledare (TILLT, Flyg-
vapenmuseum och KulturUngdom) och övriga 10 deltar 
som partners (Tensta konsthall, Kungliga musikhögsko-
lan, Live at Heart, Göteborgs stadsteater/Backa Teater, 

Kungliga Operan, Arbetets museum, Upplev Botkyrka, 
Växjö Kommun, Musikcentrum Öst och Teater Sago-
huset). Den totala stödsumman för europeiska samar-
betsprojekt 2017 som svenska organisationer deltar i var 
9 773 405 euro. I jämförelse med de tre föregående åren 
(2016, 2015 och 2014) inom Kreativa Europa var utfallet 
för svensk del bättre 2017 än något tidigare år. Den främ-
sta orsaken är att att de svenska organisationerna i högre 
grad än tidigare år beviljats stöd för deltagande i större 
samarbetsprojekt (stödsumman är max. 2 000 000). 

Det var fortsatt mycket stort intresse från organisa-
tioner i Europa att söka stöd för att samarbeta interna-
tionellt. Konkurrensen var i likhet med tidigare års ut-
lysningar mycket hård. I bidragsomgången beviljades 
totalt 66 mindre samarbetsprojekt stöd om totalt 12 349 
781 euro. Sammanlagt 430 ansökningar om mindre sam-
arbetsprojekt inkom och totalt 15 procent av ansökning-
arna beviljades. Totalt 37 svenska organisationer deltog 
i ansökningarna om mindre samarbetsprojekt. 304 or-
ganisationer i Europa delar i de mindre projekt som fått 
stöd. Gällande stödet till de större samarbetsprojekten 
beviljades totalt 15 ansökningar totalt stöd om 23 139 789 
euro. Sammanlagt 118 ansökningar om större samar-
betsprojekt inkom vilket innebär att 12 procent av an-
sökningarna beviljades. Totalt 35 svenska organisationer 
deltog i ansökningarna om större samarbetsprojekt. 159 
organisationer deltar i projekten som fått stöd. 

Beviljade stöd till större europeiska samarbetsprojekt 
(larger scale European cooperation projects)
• TILLT, Borderline Offensive: Laughing in the Face of 

Fear, 480 453 euro
• Tensta konsthall, From Conflict to Conviviality th-

rough Creativity and Culture, 1 781 818 euro
• Kungliga musikhögskolan i Stockholm, European 

Art-Science-Technology Network for Digital Creativity, 
1 374 788 euro

• Live et Heart, Innovation Network of European Show-
cases, 1 997 813 euro

• Göteborgs stadsteater/Backa Teater, Atlas of Transi-
tions. New Geographies for a cross-cultural Europe, 
1 428 400 euro

• Kungliga Operan, Opera Vision, 1 993 000 euro

Beviljade stöd till större europeiska samarbetsprojekt 
(larger scale European cooperation projects)
• Flygvapenmuseum och Arbetets museum, Sounds of 

Change, 200 000 euro
• Upplev Botkyrka AB, Circus250: Diverse, Real, Phy-

sical, 200 000 euro
• Växjö kommun, Engage. Young Producers Building 
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Bridges, 199 998 euro
• Musikcentrum Öst, Keychange, 200 000 euro
• KulturUngdom, EXCITE – Exchange of International 

Talent in Europe, 198 492 euro
• Teater Sagohuset, Cultural Luggage, 199 096 euro

De svenska organisationerna är verksamma inom flera 
olika konstområden, men främst inom teater, dans, mu-
sik samt bild och form/museer. De svenska organisatio-
nerna samarbetar med aktörer i många olika europeiska 
länder med bred spridning över Europa.

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt 
(larger scale cooperation projects)
Sex projektledare från Sverige ansökte om stöd till större 
samarbetsprojekt och 35 svenska organisationer ingick 
som partners i ansökningsomgången. Totalt beviljades 
en svensk organisation stöd som projktledare för ett stort 
samarbetsprojekt och ytterligare fem svenska organisa-
tioner deltar som partners i ytterligare fem större sam-
arbetsprojekt. Sex svenska organisationer deltar således i 
sex av de totalt 15 större samarbetsprojekt som fick stöd i 
omgången. 

Projekttitel

Borderline Offensive: Laughing in the Face of Fear 
Projektledare

TILLT, Sverige 
Partners

Creative Industry Kosice, Slovakien 
House of Humor and Satire, Bulgarien 
Stitching Keunstwurk, Nederländerna 
Symbiosis, Grekland 
Udruge Centar Za Mirwone Studije, Ungern 
Udruzenje Gentar CZKD, Serbien
Konstområde 

Konstområdesövergripande 
Region/län (svensk organisation)

Västra Götalandsregionen  
Stad (svensk organisation)

Göteborg 
Beviljat belopp (euro)

480 453 
Startdatum

1 augusti 2017 
Slutdatum

31 december 2020 
Projektets webbplats 

www.borderlineoffensive.eu  

Borderline Offensive 2017–2020 är ett transnationellt sam-
arbete och kunskapsutbyte om konst, humor och interkul-
turell dialog. Syftet med projektet är att engagera nyan-

lända invandrare och etablerade lokalsamhällen i dialog 
genom deltagande konst och humorns estetik för att ta itu 
med svåra ämnen och skapa möjligheter till gemensamma 
upplevelser. Borderline offensive är även en plattform för 
konstnärlig forskning och konstbaserad samhällsutveck-
ling. Konstnärer i Europa och Mellanöstern utforskar frå-
gor om migration, sociologiska kontaktzoner, interkultu-
rell konflikt och dialog, kollektivt identitetsbyggande och 
sammanhållning i samtida Europa.

Humor och metoder för deltagande i konst och kultur 
används för ökad interaktion, dialog och samarbete mel-
lan invandrar- och värdsamhällen. Projektet uppmuntrar 
deltagarna att dela med sig av kunskap, respekt och att 
skratta tillsammans: åt samma saker och åt sig själva. Må-
let är att använda konst och kultur som resurser för den 
kritiska utvecklingen av socialt välbefinnande och fredliga 
relationer, både inom och utanför Europa. Projektet ska 
öka samverkan mellan kulturaktörer och bidra till inte-
grationsprocesser som är trevligare, mer meningsfulla och 
konstruktiva för alla. Humor och deltagande används för 
att underlätta dialog i situationer med kulturella konflik-
ter (politiska, ideologiska etc.) och att för att diskutera och 
finna lösningar till sådana eventuella konflikter.

I Borderline Offensive engageras konstnärer inom EU 
och i Mellanöstern för att undersöka frågor om migration 
och sammanhållning i det moderna Europa. Konstnärli-
ga residens med där humor och deltagandeprocesser mel-
lan icke-europeiska invandrare och europeiska invånare 
är en del av projektet. Vid residensen skapas nya konst-
närliga verk och konstnärerna inleder en transnationell 
turné kopplad till ECOC (European Capitals Of Culture), 
internationella konstnärliga evenemang, komedifestiva-
ler. Modellen/metoden delas genom kapacitetsuppbygg-
nad, publikationer och konferenser. 

Partners i sju europeiska städer deltar i projektet: Göte-
borg (Sverige), Belgrad (Serbien), Leeuwarden (Nederlän-
derna), Gabrovo/Plovdiv (Bulgarien), Kosice (Slovenien), 
Zagreb (Ungern) och Thessaloniki (Grekland) samt även 
fem partners baserade utanför EU: Beirut (Libanon), Istan-
bul (Turkiet), Ramallah (Palestina), Syrien (Syrien), Jorda-
nien/Tandem Shaml (Jordanien). Som stödjande partner 
deltar också Funny Cities Network (Leicester Comedy Fes-
tival/ Storbritannien). Migranten och dess ”kris” är den 
tematik som är i fokus för projektet. Projektägarna menar 
att det visar kontrasterna mellan västerländska värdering-
ar och värderingar från MENA-länderna, vilket skapar en 
slags spegel mot Europa som tvingar fram en diskussion 
inom europeiska och närliggande länder om vad Europa 
är, vad det ska vara och hur vi definierar oss själva och våra 
handlingar. Så här skriver TILLT om projektet: “Redefining 
Europe, new and old European citizens engage in a process 
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of development through community dynamics that do not 
see the excluded as a threat, but takes difference as a shared 
substance of the European community. Two people laughing 
at the same joke, both are reassured that they share a com-
mon humanity.”

Projekttitel

From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture
Projektledare

Universidade Catolica Portuguese, Portugal
Partners

Tensta konsthall, Sverige 
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Frankrike 
Fundacio PrivadaAntoni Tapies, Spanien 
Museet for Samtidskust, Danmark 
SAVVY Contemporary, Tyskland 
The Royal College of Art, Storbritannien 
Vilnius Academy of Arts, Litauen
Konstområde

Bildkonst
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Tensta, Spånga, Stockholm 
Beviljat belopp (euro)

1 781 818 
Starttid

1 juli 2017 
Sluttid

30 juni 2021 
Projektets webbplats 

www.4cs-conflict-conviviality.eu/   

4Cs syftar till att utforska hur konst, kultur och kreativi-
tet kan utgöra kraftfulla resurser för att främja kritisk re-
flektion gällande framväxande former av konflikt, samt 
att skapa kreativa sätt att hantera, förebygga och avvärja 
konflikter som påverkar dagens Europa. Detta görs ex-
empelvis genom aktiviteter som främjar publikutveck-
ling och kapacitetsbyggnad genom kompetensutveckling 
och utbildning. 

Mot bakgrund av nuvarande utmaningar i Europa, 
exempelvis att leva tillsammans i en interkulturell och 
transnationell nutid, kan Europa inte existera utan att er-
känna andras närvaro. Konvivialitet (conviviality) är då 
av yttersta vikt för att främja förståelse och interaktion. 
4Cs verksamhet kommer att främja interkulturell dialog 
och samla lokalsamhällen genom konst och kultur på 
gemensamma offentliga platser. 4C kommer att ge delta-
garna möjlighet att skaffa sig nya akademiska och profes-
sionella färdigheter i ett sammanhang präglat av kultu-
rell och språklig mångfald. Kombinationen av teori och 
praktik inom konstnärlig utbildning möjliggör utveck-
ling och överföring av färdigheter i en fruktbar dialog 

mellan forskare och utövare, samtidigt som nya arbets-
sätt och metoder prövas. Projektets aktiviteter inkluderar 
konstnärliga residens, workshops, Mediation Labs, kon-
ferenser, Summer School, utställningar, reseprogram, ett 
filmprogram samt att skapa en onlineplattform. Inklu-
deringen av flyktingar och invandrare kommer att stär-
kas genom deltagande och medskapande. Den senaste 
teoretiska utvecklingen inom konflikt och interkulturell 
dialog kommer att ligga till grund för reflektionen kring 
de aktuella ämnena, både för publikutveckling och kapa-
citetsuppbyggnad/utbildning och kompetensutveckling, 
samtidigt som europeisk kulturproduktion och sam-
hällsengagemang stimuleras i en tid av konflikt.

Projekttitel

European Art-Science-Technology Network for Digital 
Creativity 
Projektledare

Association pour la Création et la Recherche sur les Outils 
d’Expression, Frankrike 
Partners

Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Sverige 
Aalborg Universitet, Danmark 
Cardiff Metropolitan University, Storbritannien 
OpenUp Music, Storbritannien 
The University of Manchester, Storbritannien 
Conservatorio di Musica GF Ghedini, Italien 
Drustvo Ljudmila Laboratoru Za Znanost in Umetnost, Slovenien 
Institut Polytechnique de Grenoble, Frankrike 
Scene de Musiques Actuelles du pays de Romans, Frankrike 
Interactive Media Art Laboratory, Belgien 
Ionian University, Grekland 
Miso Music, Portugal 
Zentrum fuer Kunst und Medietechnologi, Tyskland
Konstområde

Musik, digital konst och kreativitet
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm 
Beviljat belopp (euro)

1 374 788 
Startdatum

1 november 2017 
Slutdatum

1 november 2021
Projektets webbplats

www.eastn.eu/EASTNNetwork/ica

EASTN-DC, European Art-Science-Technology Network 
för digital kreativitet, är ett nätverk för digital konst inom 
musik, bildkonst och andra interaktiva konster. Projekt-
ägarna menar att demokratiseringen av digitala verktyg 
inneburit en spridning av nytt innehåll, idéer och åtagan-
den samt djupgående förändringar. Projektet vill skapa 
nya synergier mellan olika aktörer inom digital utveck-
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ling (forskning, konst, pedagogik, distribution och valo-
risering). Bättre relationer mellan forskare, konstnärer, 
utbildare och allmänheten behövs. 

Inom den ramen syftar EASTN-DC till att:
– Experimentera med synergier mellan forskning, 

konst/skapande, pedagogik, distribution och sprid-
ning på europeisk nivå.

– Testa nya modeller för samarbete och digitalt innehåll 
som kopplar samman konst, vetenskap och teknik.

– Skapa en hållbar bas för ett stort europeiskt nätverk 
inom digital konst.

EASTN-DC samlar 17 partners i 13 olika länder från Euro-
pa till Amerika. De kommer att vara värdar för ett utbytes-
program där cirka 70 kulturskapare deltar i 16 internatio-
nella evenemangsturnéer som pågår under totalt fyra år. 
Ett nytt och systematiskt tillvägagångssätt med olika delar 
som kallas exempelvis Knowing ”Disseminate”, Learning 
”Inseminate” och Making ”Collect”, syftar till att stärka 
möjlighetarna för digitala, kreativa medborgare.

Projekttitel

Innovation Network of European Showcases
Projektledare 

Get a Gig, Tyskland 
Partners 

Live at Heart, Sverige 
A Officina, Portugal 
Centre Urbane Kulture Kino Siska, Slovenien 
Centre de Musiques Amplifiées, Luxemburg 
Comrades, Österrike 
Go Ahead Spolka, Polen 
La Mota Ediciones, Spanien 
Liverpool Sound City, Storbritannien 
Konstområde 

Musik 
Region/län (svensk organisation)

Örebro län 
Stad (svensk organisation) 

Örebro 
Beviljat belopp (euro)

1 997 813
Startdatum

14 juli 2017 
Slutdatum

13 juli 2021  
Projektets webbplats

https://www.ines-festivals.eu/  

Showcasefestivaler är viktiga platser för musikbranschen 
och utgör plattformar för att upptäcka nya musiker och 
artister, nätverkande, karriär- och kompetensutveckling. 
De kombinerar livemusikuppträdanden, konferenspro-
gram och mässor. Genom att underlätta affärsmöjlighe-
ter för musiksektorn, utgör festivaler grunden till 16,74 

miljarder euro i musikbranschen inom EU. Festivaler 
anses vara fragmenterade av nationella gränser och pro-
jektet syftar till att skapa ökade utbyten mellan europe-
iska showcasefestivaler. Innovation Network of European 
Showcases (INES) är ett samarbetsprojekt som ska skapa 
ett unikt nätverk mellan europeiska showcasefestivaler. 
INES består av fem delar: INES # forum: nätverk mel-
lan showcasefestivaler för att stärka relationer och bygga 
kapacitet, INES # talang: utbytesprogram för artister och 
musiker för att förbättra transnationell mobilitet, INES 
# pro: utbytesprogram för professionella inom musiks-
ektorn för att bygga internationella karriärmöjligheter, 
INES # konferens: program för innehåll på EU:s musik-
marknad och digitalisering för att stärka kompetensen 
och uppmuntra till digital utveckling, INES # bibliotek: 
öppen kunskapsplattform online med video och resurser 
för utbildning att nå nya publiker. Projektpartners är åtta 
nationella festivaler från olika europeiska länder samt en 
teknikpartner som tillhandahåller digital infrastruktur 
och kunskap. INES strävar efter att expandera till att om-
fatta upp till 30 showcasefestivaler inom EU i sitt nätverk. 
Att koppla samman och stärka dessa showcasefestivaler 
genom gränsöverskridande utbyte kommer enligt pro-
jektägarna skapa en stark och enad europeisk musik-
marknad med potential att växa och leverera ekonomisk 
och kulturell nytta för artister, andra professionella inom 
musiksektorn och för publik i hela Europa.

Projekttitel

Atlas of Transitions. New Geographies for a cross-cultural 
Europe 
Projektledare

Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stable Pubblico Regio-
nale, Italien
Partners

Göteborgs stadsteater/Backa teater, Sverige 
Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Italien 
A.T.K, Albanien  
Tjeter Vizion, Albanien 
Le Channel, Scène National de Calais, Frankrike 
Motus Terrae Astiki, Grekland, 
Teatr Powszechny Im Zygmunta Hubinera, Polen 
Theatre de Liège, Centre Dramatique de la Féderation Walloinie-
Bruxelles, Belgien
Konstområde

Scenkonst (teater och dans) 
Region/län (svensk organisation)

Västra Götalandsregionen  
Stad (svensk organisation)

Göteborg 
Beviljat belopp (euro)

1 428 400 
Startdatum

1 september 2017 
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Slutdatum

31 augusti 2020 
Projektets webbplats

www.atlasoftransitions.eu/   

Atlas of Transition är ett europeiskt samarbetsprojekt 
som bygger på publikutveckling, främjar interkulturell 
dialog och samlar samhällen genom kultur i det gemen-
samma offentliga rummet. Den syftar till att främja den 
kulturella mångfalden genom att utveckla nya strategier 
för interaktion och ömsesidighet mellan EU-medborgare 
och nyanlända. Projektet omfattar tio innovativa kultur-
organisationer från sju länder som arbetar tillsammans 
för att hitta nya platser för möten och deltagande inom 
samtida scenkonst. En del i projektet är wokshops base-
rade på deltagande metoder med aktiv inblandning av 
blandade grupper av människor: invandrare, flyktingar 
och invånare i lokalsamhällena. Samtidigt utvecklar 
partners multidisciplinära konstnärliga produktioner 
baserade på deltagande praxis med icke-professionella 
och initiera samarbeten mellan konstnärer från EU-län-
der och konstnärer utanför EU. En internationell festival 
är organiserad i varje partnerland för att skapa nya konst-
närliga verk och för att berika debatten med akademiker, 
kulturinstitutioner och kulturpolitiska beslutsfattare. 
Ett internationellt nätverk av universitet stöder projektet 
med forskning för att generera innehåll, processanalys 
och identifiering av goda exempel och metoder för kom-
petensutveckling. Atlas of Transition omfattar att skapa 
innovationsstrategier för publikutveckling som utökar 
tillgången till kultur för underrepresenterade grupper, att 
ge EU-medborgarna möjlighet att förstå invandrare och 
flyktingar, att stärka EU:s kulturella utbyte av konstnärer 
och yrkesverksamma inom kultursektorn, samt främja 
samarbetet med andra sektorer (i exemeplvis sociala och 
pedagogiska frågor) för att stimulera ett mer omfattande 
och långsiktigt svar på projektutmaningarna.
 
Projekttitel

Opera Vision
Projektledare

Opera Europa, Belgien 
Partners

Kungliga Operan, Sverige 
Association pour le Festival International d’Art Lyrique et Academie 
Europeenne de Musique d’Aix-en Provence, Frankrike 
Opéra de Lille, Frankrike 
Theatre Nationale de l’Opéra Comique, Frankrike 
Den Norske Opera & Balett, Norge 
Finska Nationaloperan, Finland 
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Italien 
Fondazine Teatro di San Carlo di Napoli, Italien 
Fondazione Teatro La Fenize, Italien 
Fondazione Teatro Regio di Turiono, Italien 
Fundacion del Teatro Real, Spanien 

Greek National Opera, Grekland 
Hrvatsko Narodno Kazaliste u Zagrebu, Serbien 
Hungarian State Opera, Ungern 
Kunsthuis Opera Vlaanderen, Nederländerna 
Latvijas Nacionala Opera un Balets, Lettland 
Nárdoni Divaldo Brno, Tjeckien 
National Theatre, Tjeckien 
Opera North, Storbritannien 
Royal Opera House Covent Garden Foundation, Storbritannien 
Welsh National Opera, Storbritannien 
Palau de les Arts Reins Sofia, Spanien 
Poznan Opera House, Polen 
Stitching Nationale Opera & Ballet, Nederländerna 
Stiftung Oper in Berlin, Tyskland 
Teatr Weilki Opera Narodowa, Polen 
Theatre Royal de la Monnaie, Belgien 
Wexford Festival Trust, Irland
Konstområde

Scenkonst, opera 
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län 
Stad (svensk organisation)

Stockholm 
Beviljat belopp (euro) 

1 993 000 
Startdatum 

1 augusti 2017 
Slutdatum

28 februari 2021  
Projektets webbplats

www.operavision.eu   

Opera Vision är ett nytt projekt för opera i Europa i den 
digitala miljön. Opera Vision kommer att erbjuda en 
gratis, varierad onlineplattform med ett brett utbud av 
högkvalitativ europeisk opera. Projektet är ett samarbete 
mellan 30 operahus från 19 länder. Opera Vision kommer 
att lägga särskild vikt vid att skapa intresse för opera hos 
unga (som också är den framtida kommande operapubli-
ken) och utveckla operan för framtiden. 

Opera Vision bygger vidare på framgångarna för det 
tidigare europesiska samarbetsprojektet Opera Platform. 
Opera Europa utvecklade sin första fas i samarbete med 
den fransk-tyska kanalen ARTE och 15 operahus i 12 eu-
ropeiska länder. Genom det första projektet fick platt-
formen en stor internationell publik. Under perioden 
2018-2020 kommer Opera Vision att erbjuda en digital 
plattform med innehåll från ett mer varierat partnerskap. 
Antalet partners har fördubblats till 30 stycken och 60 
procent av partnerna är nya, bland annat svenska Kung-
liga Operan. Innehållet kommer att vara mer varierat 
än tidigare (fullängdsföreställningar och kortare filmer) 
samt musikalisk teater i många former och större regel-
bundet gällande sändningarna med i genomsnitt två li-
vesändningar per månad. 
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Opera Vision kommer att:
• Samla ett brett och inkluderande partnerskap av eu-

ropeiska operahus.
• Erbjuda ett brett innehåll (fullängd och kortare for-

mat) som är varierat och tillgängligt.
• Engagera en ung publik i samarbete med utbildnings-

organisationer.
• Fira Europaåret för kulturarv 2018.
• Utveckla mediet genom innovativ användning av av-

ancerad teknik.
• Förbättra plattformens räckvidd genom ökade sek-

torsövergripande samarbeten.
• Bygga en hållbar modell för framtiden efter 2020.

Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt
Totalt 37 svenska organisationer ingick i projektansök-
ningarna, varav 8 svenska organisationer deltog som 
projektledare. Totalt har sju svenska organisationer be-
viljats stöd för mindre samarbetsprojekt. Två ansökning-
ar från svenska projektledare beviljades och ytterligare 
fem svenska organisationer deltar som partners i mindre 
samarbetsprojekt.

Projekttitel

Sounds of Changes 
Projektledare

Flygvapenmuseum, Sverige
Partners

Arbetets museum, Sverige 
LWL Industriemuseum, Tyskland 
Museum of Municipal Engineering in Krakow, Polen 
Tehniski Muzej Slovenije, Slovenien 
Työväen museoyhdistys ry, Finland
Konstområde

Musik, kulturarv, museer, digitalt 
Region/län (svensk organisation)

Region Östergötland 
Stad (svensk organisation)

Linköping 
Beviljat belopp (euro)

200 000 
Startdatum

1 september 2017 
Slutdatum

30 september 2019 
Projektets webbplats

www.soundsofchanges.eu/ 

Hur låter det i det förflutna? Vi kan bara göra kvalifi-
cerade gissningar. Men med hjälp av projektets databas 
vet vi mycket mer om hur det lät förr. Att samla ljud är 
starkt förknippat med möjligheterna att bevara ljud, men 
tyvärr finns det enligt projektägarna ingen tid, kunskap 
eller resurser för att göra detta som en vanlig del av ett 

museums arbete. De sex museerna som deltar i projektet 
planerar även att samarbeta med Wikipedia när det gäller 
att använda ljud samt med volontärer när det gäller ljud-
insamling. Med hjälp av projektet Sounds of Changes vill 
projektägarna dokumentera en del av den snabba föränd-
ringen i det akustiska landskapet från industrisamhället 
till i dag. Hur låter dagens värld? Genom att samla dagens 
ljud och ljudbilder skapas ett referensmaterial som kan 
användas för historiska jämförelser och beskrivningar. 
Ljudfilerna är Open Source och kan även användas för 
andra syften, exempelvis av konstnärer och kulturska-
pare, för att skapa och sampla musik.

 
Projekttitel

Circus250: Diverse, Real, Physical
Projektledare

Crying Out Loud, Storbritannien
Partners

Upplev Botkyrka, Sverige  
A Sense Of Cork Mid-Summer Arts Festival, Irland 
Le Lus Petit Cirque du Monde, Centre des Arts du Cirque et des 
Cultures Emergentes, Frankrike
Konstområde

Scenkonst, cirkus
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Botkyrka, Stockholm
Beviljat belopp (euro)

200 000 
Startdatum

1 oktober 2017 
Slutdatum

31 dcember 2018 
Projektets webbplats

www.cryingoutloud.org

Circus250: Diverse, Real, Physical är ett partnerskap be-
stående av organisationer från fyra länder. Syftet med 
projektet är att skapa högkvalitativa föreställningar med 
etnisk mångfald för en bred publik. Partnerorganisatio-
nerna har vana av att stödja nya artister, arbeta konstom-
rådesövergripande och utveckla lokala såväl som sektor-
specifika publikgrupper. De ser detta som ett tillfälle att 
genomföra förändringar genom att: 
• Möjliggöra för begåvade hiphopartister och högkvali-

ficerade cirkusartister att arbeta tillsammans genom 
workshops, residens och skapandet av nya föreställ-
ningar. 

• Erbjuda kompetensutveckling för cirkus- och hip-
hopartister i början av deras karriärer, exempelvis 
genom att arbeta med erfarna artister för att utvecklas 
professionellt.

• Presentera föreställningar som använder fotboll för 
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att undersöka kroppens och idrottens fysikaliska 
egenskaper samt belysa tematik som ras och socio-
politiska frågor, och de utmaningar som Europa står 
inför. Föreställningarna kommer att vara olika på 
varje plats. Den lokala kontexten kommer att integre-
ras i respektive föreställning.

• Testa brittiska metoder för publikutveckling (au-
dience development) med fokus på personer utanför 
Storbritannien som inte är cirkusbesökare.

• Ha skapat en varaktig inverkan på det framväxande 
gemensama konstfältet hiphop och cirkus. 

2018 är 250-årsdagen av Philip Astleys första moderna 
cirkusring i London. Astleys cirkus reste runt i världen 
och han inkluderade många olika discipliner och stilar 
i hans föreställningar. De var en plats för publiken att 
möta det som formade världen runt dem. Denna globala, 
sociala relevans, i kombination med total tillgänglighet, 
drev cirkusformen djupt in i vårt kulturella medvetande. 
Projektägarna planerar därför att använda årsdagen för 
att belysa innovation inom samtida europeisk cirkus med 
samma värden och dra paralleller mellan hur cirkus har 
integrerat andra konstformer, då och nu.

Projekttitel

Engage. Young Producers Building Bridges to a Freer World
Projektledare

Centre Català del PEN Club Associacio d’Escriptors, Spanien 
Partners

Växjö kommun, Sverige 
Writers Center Norwich, Storbritannien 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Polen
Konstområde

Konstområdesövergripande, litteratur
Region/län (svensk organisation)

Kronobergs län
Stad (svensk organisation)

Växjö
Beviljat belopp (euro)

200 000 
Startdatum

1 maj 2017 
Slutdatum

10 oktober 2019 
Projektets webbplats

www.engagenow.eu

Projektet syftar till att främja deltagande av unga under-
representerade grupper i litterärt kulturliv som ett sätt att 
stärka dem och främja kritiskt tänkande och en bättre för-
ståelse för mångkulturella realiteter. Enligt projektägarna 
har inte alltid lokala programläggare dessa målgrupper i 
åtanke. De vill därför förändra situationen genom att in-

tegrera unga i europeiska litterära organisationer. Strate-
gin är att skapa ett anpassat och välprövat arbetssätt för 
europeiska små och medelstora litterära institutioner, ba-
serade på samproduktionsmetoder, för att hjälpa dem att 
hitta innovativa och kreativa sätt att verkligen samverka 
med unga. För att göra detta behöver partnerorganisatio-
nerna lära sig mer om den egna organisationen och part-
nerorganisationerna samt lära känna publiken bättre, dela 
erfarenheter med andra och hitta nya sätt att samarbeta. 
Dessutom finns det nya färdigheter och kompetenser som 
de menar måste ingå arbetet. Projektet innehåller aktivi-
teter som genomförs i flera europeiska städer i samarbete 
med litteratur- och kulturfestivaler, lokala kulturinstitu-
tioner, kommuner och gymnasier. Under mer än 30 måna-
der omfattar projektverksamheten forskning, en översikt 
över de bästa sätten att arbeta med publikutveckling (au-
dience development) inom litteraturområdet, utformning 
och testning av arbetsmetoder och indikatorer/mätvärden, 
mobilitet för professionella inom litteraturområdet, kom-
petensutveckling och innovativa åtgärder för unga perso-
ner som bygger på samproduktionsmetoder. 

Projektet ska leda till ett europeiskt nätverk av små och 
medelstora litterära organisationer som inom de befint-
liga internationella nätverk de deltar i, kommer att främ-
ja kulturellt engagemang bland unga. Projektresultaten 
kommer att publiceras och förhoppningsvis bidra till 
ökad innovation inom kultursektorn. Från Sverige deltar 
Fria Ordets Hus i Växjö. 

Projekttitel

Keychange
Projektledare

Performing Right Society Foundation, Storbritannien 
Partners

Musikcentrum Öst, Sverige 
Iceland Airwaves, Island 
Inferno Events, Tyskland 
Lastur Bookin, Slovenien 
Musiccase, Estland
Konstområde

Musik
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

200 000 
Startdatum

1 juni 2017 
Slutdatum

9 decmber 2019 
Projektets webbplats

www.musikcentrumost.se/keychange
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Keychange stimulerar talangutveckling, europeiskt utbyte 
och innovation genom nya internationella möjligheter till 
att skapa musikproduktioner, kreativa samarbeten och ka-
pacitetsbyggnad bland kvinnliga musiker och innovativa 
professionella inom musiksektorn som driver på och vill 
skapa utveckling och förändring inom musiksektorn. 

Målet är att skapa en inkluderande debatt och han-
dling som främjar kvinnors roll i musiksektorn samt 
det kreativa och ekonomiska bidraget kvinnor kan göra 
inom Europas musikindustri. 

Showcases, nätverksaktiviteter och ett Creative Lab 
Capacity Building-program kommer att ge ett nytt 
nätverk bestående av 60 kvinnor möjligheter att bygga en 
hållbar internationell profil och stärka deras möjligheter 
att vara professionellt verksamma i Europa och i världen. 
Creative Lab ger möjligheter för musikskapare att lära 
känna andra verksamma artister och entreprenörer inom 
teknik, design, VR och andra sektorer. 

Dessa aktiviteter kommer att stödjas av en plattform 
för webb och sociala medier som erbjuder möjligheter 
till kompetensutveckling för kvinnor även utanför Key-
change’s nätverk. Projektet vill öka medvetennheten om 
”the gender gap” inom musiksektorn genom exempel-
vis berättelser, fallstudier och tips. Keychange-aktivi-
teter kommer att utformas och drivas av sex europeiska 
musikfestivaler och en associerad festival i Kanada för att 
utöka projektets räckvidd. 

För att främja nytänkande och ökad jämställdhet inom 
musiksektorn kommer projektets Creative Lab att inne-
hålla en “innovationsfond” som erbjuder små bidrag till 
Keychange-deltagare för att testa nya idéer och nya sätt att 
arbeta. En kommunikationsstrategi som stöds av musiker, 
artister, brnschorganisationer och chefer inom sektorn 
kommer att maximera projektets inverkan. Genom Key-
change motverkas diskriminering mot kvinnor inom 
musikbranschen samtidigt som fler kvinnor ges möjlighet 
att utveckla nya färdigheter och affärsmodeller och ska-
pa kreativ förändring. På längre sikt kommer deltagarna i 
projekt fortsätta att samarbeta gällande Keychanges mani-
fest, via sociala medier och genom innovationsfonden. 
Förhoppningen är att Keychange-alumner kommer att bli 
förebilder för nästa generation artister och musiker.

Projekttitel

EXCITE – Exchange of International Talent in Europe
Projektledare

KulturUngdom, Sverige
Partners

Ironworks, Storbritannien 
MUSIC:LX, Luxemburg 
ORA Organisationen af Rytmiske Amatoermusikere, Danmark 
Poppunt, Belgien 

RockCity Hamburg, Tyskland 
Sorf, Sornorsk kompetensesenter for musikk, Norge 
Stitching Fries Productiehuis Popcultuur, Nederländerna 
Tampereen Ammattikorkeakoulou oy, Finland
Konstområde

Musik
Region/län (svensk organisation)

Västra Götalandsregionen
Stad (svensk organisation)

Göteborg
Beviljat belopp (euro)

198 492 
Startdatum

20 november 2017 
Slutdatum

19 november 2019 
Projektets webbplats

www.excitemusic.eu/

EXCITE är ett samarbetsprojekt med nio partnerorganisa-
tioner i Europa. Projektets grundläggande idé är att unga 
artister och musikföretag ska få möjlighet att utvecklas och 
arbeta internationellt. Modellen är byggd kring tio musik-
festivaler på respektive partners marknader, med ytter-
ligare fyra associerade festivaler i samt en livescen på en 
av Europas främsta showcasefestivaler. Projektet kommer 
också innehålla två sångläger (song camps) med interna-
tionellt respekterade låtskrivare för att stödja konstnärlig 
utveckling och uppmuntra djupare peer-to-peer-samar-
beten. Dedikerad specialistrådgivning med respekterade 
representanter från chefer, skivbolag, utgivare, bokare och 
promoters kommer också att vara del av projektet. 

EXCITE syftar till att underlätta för musiker och ar-
tister i början av sina karriärer att arbeta internationellt 
och skapa en bra infrastruktur för utveckling. Projektet 
ska ge tillgång till: 
• Karriärmöjligheter för att resa internationellt och 

transnationellt.
• Peer-to-peer-lärande och utveckling av yrkeskunska-

per med branschexperter.
• Nätverksmöjligheter och underlätta för ökade inter-

nationellt kontakter inom branschen. 
• Tillgång till nya marknader och nå och engagera bre-

dare publik.
• Stödja unga musiker, artister och musikföretag i deras 

profestionlla utveckling.
• Främja tillgången till internationella kontakter på hög 

nivå inom den internationella musikbranschen.

Projekttitel

Cultural Luggage
Projektledare

Aeroplio-Topos Allou Theater, Grekland
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Partners

Teater Sagohuset, Sverige

Action Aid Hellas Astiki Mi Kerdoskopiki Etaria, Grekland

Action Synergi, Grekland

Fondazione Aida, Italien
Konstområde

Scenkonst, teater
Region/län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Lund
Beviljat belopp (euro)

199 096 
Startdatum

1 november 2017 
Slutdatum

30 oktober 2019 
Projektets webbplats

http://topos-allou.gr/ 

I den senaste ”flyktingkrisen” är kulturella skillnader 
mellan flyktingarna och lokalbefolkningen i Europa skil-
drad som ett av de främsta hindren för integration och 
som en del som ökar motviljan hos lokalbefolkningen 
i vissa länder för att positivt acceptera flyktingar i sina 
egna samhällen. Ett enkelt, lättförklarat sätt att tala om 
dessa frågor genom att använda sagor. Sagan innehåller 
i en koncentrerad form alla dessa element som utgör den 
kulturella uppfattningen av en hel nation. Projektet Cul-
tural Luggage syftar till att använda sagor som ett verk-
tyg för att öka ömsesidig förståelse och acceptans mellan 
flyktingarna och lokalbefolkningen. Det syftar till att ut-
veckla gemensamma föreställningar (i samarbete mellan 
flyktingar och lokala konstnärer) där sagor som skildrar 
gemensamheter hos ursprungslandet och flyktingarnas 
värdländer presenteras både för flyktingar och för lokal-
befolkningen. 

Dessa teaterföreställningar kommer att spelas på olika 
språk för att tillåta deltagande av flyktingar och lokal-
beforkning utan några språkbarriärer. Föreställningarna 
kommer att kombineras med interaktiva spel som gör 
det möjligt för alla deltagare att delta aktivt. På så sätt 
syftar projektet till att utveckla en känsla av gemensam 
tillhörighet mellan flyktingarna och lokalbefolkningen, 
vilken å ena sidan kommer att minska den isolering som 
många flyktingar upplever, och å andra sidan ökar lo-
kalbefolkningens acceptans av flyktingar. Projektet in-
nehåller även en pedagogisk del där konstnärer och och 
pedagoger kan stärka teaterföreställningarnas inverkan.

Stöd till europeiska plattformar
År 2017 fattades beslut om stöd till europiska plattformar. 
Det var den sista ansökningsomgången för plattformsstöd 

inom nuvarande programperiod 2014–2020. Totalt inkom 
64 ansökningar (ingen från svensk organisation) varav 15 
beviljades totalt 7 378 237 euro för år 2017. Samtliga platt-
formar har beviljats 4-årigt stöd. Sverige var framgångs-
rikt i denna omgång och svenska organisationer deltar i 
6 av de 15 plattformar som får stöd genom Kreativa Eu-
ropa. Totalt delar de 2 971 778 euro.  De svenska organi-
sationer som har fått stöd är föreningen Littfest i Versop-
olis, Stockholms konserthus i Classical Futures Europe, 
Dansens hus i Aerowaves, Landskrona stad i PARALLEL 
− European Photo Based Platform, Subtopia i CircusNext 
och Kungliga Operan i FEDORA. Övriga plattformar 
som fick stöd i omgången är följande: Liveurope, Future 
Architecture Platform, Magic Carpets, European Media 
Art Platform, European Talent Exchange Programme, 
EuroStrings – European Guitar Festival Collaborative, 
Distributed Design Market Platform samt Sound, Heter-
ogenos Art and Performance in Europe. Utöver de svenska 
organisationer som är partner i plattformarna är det flera 
svenska konstnärer och konst- och kulturaktörer som utan 
att formellt delta i någon plattform får nytta av de exis-
terande plattformarna som en arena för konstutövande, 
residensmöjligheter och för att nå en europeisk publik.

I varje plattform samarbetar ett tjugotal europeiska 
organisationer. Stöd ges till verksamhet som erbjuder en 
europeisk plattform för att främja nya europeiska konst-
närliga och kreativa begåvningar inom ett specifikt kon-
stområde. Plattformarna ska arbeta för ökad rörlighet 
inom Europa för nya konstnärer och kulturskapare och 
för konstnärliga och kulturella verk. De ska stärka aktörer 
med europeisk programläggning. Nätverksaktiviteter 
och ömsesidigt lärande bland plattformsmedlemmarna 
är också en del av en plattforms arbete. En betydande del 
av plattformens aktiviteter ska utgöras av publik verk-
samhet. Publikutveckling är ett prioriterat område inom 
hela Kreativa Europa och innovativa sätt att arbeta med 
publikfrågor och att nå nya publiker uppmuntras särk-
skilt. Information om respektive plattforms arbete och 
aktiviteter finns att ta del av på deras webbplatser nedan.

Plattform

Versopolis 
Koordinator

Beletrina, Academic Press, Slovenien 
Konstområde

Litteratur/poesi 
Medlemmar

Littfest, Sverige 
Ars Poetica o.z, Italien  
Circolo Dei Viaggiatori nel tempo, Italien  
Instytut Kultury Miejskiej, Polen 
Ledbury Poetry Festival, Storbritannien 
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Nacionalna Ustanova Manifestacija Struski veceri na poezijata, 
Makedonien 
Poetinis Druskininku ruduo, Litauen  
Poëziecentrum, Belgien 
Printemps des Poetes, Frankrike 
Studentsko kulturno umjetnicko drustvo ’’Ivan Goran Kovacic”,  
Kroatien 
Publishers’ Forum, Ukraina 
Verein zur Förderung des Hausache Leselenses, Tyskland  
Unabhänginges Literaturhaus, Österrike 
Beviljat belopp (euro)

471 783* 
Projektets webbplats

www.versopolis.com 

Plattform

Aerowaves 
Koordinator

Aerowaves, Storbritannien  
Konstområde

Dans 
Partners

Dansens hus, Sverige 
Art Link Foundation, Bulgarien 
Art Stations Foundation, Polen 
Bora Bora, Danmark 
Centre de Création Choréographique Luxembourgois, Luxemburg 
Centrul National al Dansului Bucuresti, Rumänien 
Centrum Kultury w Lublinie, Polen 
Comune di Bassano del Grappa, Italien 
Mercat de les Flors, Spanien 
Contemporary Dance Trust, Storbritannien 
Dance Cultural Centre Unitiva, Grekland 
Dance Limerick Hub, Irland 
Dansehallarne, Danmark 
EN-KNAP, Slovenien 
Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Italien 
International Dance Festival of Ireland, Irland 
La Briquetterie Centre de Développement Choréographique du Val 
de Marne, Frankrike 
Lietuvos sokio informacijos centras, Litauen 
Stegi Sygchronou Chourou Lemesou, Cypern 
Stiching Danswerplaats Amsterdam, Nederländerna 
Tanec Praha Sdruzeni, Tjeckien 
Ustanova Studenski Kulturni Centar, Serbien 
Verein Fuer Neue Tanzeformen, Österrike 
Zagrebaki plesni ansambi, Ungern
Beviljat belopp (euro)

500 000* 
Projektets webbplats

http://aerowaves.org/

Plattform

Classical Futures Europe 
Koordinator

European Concert Hall Organisation, Belgien  
Konstområde

Musik 
Medlemmar

Stockholms konserthus stiftelse, Sverige 
Ceska Filharmonie, Tjeckien 
Etablissement publi Salles des Concerts Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte, Luxemburg 
Fundacio Privada de l’Auditori i l’Orquestra, Spanien 
HamburgMusik, Tyskland 
Het Concertgebouw, Nederländerna 
Mupa Budapest, Palace of Arts, Ungern 
Nardowe Forum Muzyki, Polen 
Palais des Beaux Arts, Belgien 
The Barbican Centre Trust Ltd, Storbritannien 
Wiener Konzerthausgesellschaft, Österrike
Beviljat belopp (euro)

500 000* 
Projektets webbplats

www.concerthallorganisation.eu/

Plattform

PARALLEL – European Photo Based Platform 
Koordinator

Procurarte Associao Cultural e Social, Portugal  
Konstområde

Bildkonst, fotografi 
Partners

Landskrona stad/Kulturnämnden, Sverige 
Associacion PACE, Frankrike 
Derby Quad Limited, Storbritannien 
Designkompaniet, Danmark 
Fondazione Fotografia Moderna, Italien 
Fotografiska Udruga Organ Vida, Ungern 
Fundacja Edukacji Wizualnei, Polen 
Image-Center for Fotografi, Danmark 
ISSP, Lettland 
LFS Kauno skyrius, Litauen 
Musée de la Photographie, Belgien 
Photo Ireland Festival, Irland 
Robert Capa Contemporary Photography Center, Ungern 
Suomen Valokuvataiteen Museon Saatio Stiftelsen, Finland 
Triennal eder Photographie Hamburg, Tyskland 
Umetnostna Galerija Maribor, Slovenien
Beviljat belopp (euro)

499 995* 
Projektets webbplats

http://parallelplatform.org/

Plattform

FEDORA 
Koordinator

The European Circle of Philantropists of Opera & Ballet, Frankrike 
Konstområde

Scenkonst, teater och opera 
Partners

Kungliga Operan, Sverige 
Association Pour le Rayonnement de l’Opera National de Paris, 
Frankrike 
Associazione Arena Sferisterio Teatro di Tradizione, Italien 
Culturele verening Transparant, Belgien 
Den Jyske Opera, Danmark 
English National Ballet, Storbritannien 
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EPCC Opéra de Rouen haute Normandie, Frankrike 
Fondazione Teatro alla Scala, Italien 
Fundacion del Teatro Real, Spanien 
Freunde und Förderer der Staatsopr Unter den Linden, Tyskland 
Greek National Opera, Grekland 
Hrvatsko Nardono Kazaliste u Zagrebu, Serbien 
Landeshauptstadt Magdeburg, Tyskland 
Opera Theatre Company, Irland 
Sadler’s Wells Trust Limited, Storbritannien 
Stadt Mannheim, Tyskland 
Stiching Opera Rotterdam, Nederländerna 
Theatre Royal de la Monnaie, Belgien 
ZAF, Israel
Beviljat belopp (euro)

500 000* 
Projektets webbplats

https://www.fedora-platform.com/

Plattform

CircusNext 
Koordinator

Jeunes Talents Cirque, Frankrike 
Konstområde

Scenkonst, cirkus 
Partners

Subtopia, Sverige 
Centro Cultural Vila Flor, Portugal  
Circuscentrum, Belgien  
Circus Futures, Storbritannien och Irland  
Cirko – Center for New Circus, Finland  
Cirkorama, Kroatien  
Cirkusfera, Serbien 
Cirqueon – Contemporary Circus in the Czech Republic, Tjeckien 
L’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts 
du Cirque, Belgien  
Festival Circolo, Nederländerna 
Festival Perspectives – Festival franco-allemand des arts de la 
scène, Tyskland 
La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Frankrike  
STAMP Festival Hamburg – The Street Arts Melting Pot – Altonale, 
Tyskland  
Room 100 / Positive Force – Kroatien  
Sarabanda Associazione Culturale, Italien 
Beviljat belopp (euro)

500 000* 
Projektets webbplats

www.circusnext.eu 

* Beviljat belopp för plattformarna för år 2017. 

De övriga plattformar utan svenska partners som beviljats 4-årigt stöd 
2017 är:

Liveurope (musik) 
www.liveurope.eu/ 

Future Architecture (arkitektur) 
http://futurearchitectureplatform.

Magic Carpets (samtidskonst) 
https://bienale.lt/2017/en/magic-carpets/

Eurpean Media Art Platform EMAP (konst och media) 

www.emare.eu/

European Talent Exchange Program (musik)  
www.etep.nl/

Distributed Design Market Platform (konstområdesövergripande) 
https://iaac.net/iaac/european-projects/distributed-design-
market-platform/

SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe 
(musik, bildkonst, scenkonst) http://shapeplatform.eu/ 

EuroStrings – European Guitar Festival Collaborative (musik, 
gitarr) 
https://eurostrings.eu/ 

Stöd till europeiska nätverk
År 2017 fattades beslut om 4-årigt stöd till europiska för 
perioden 2017–2020. Det var den sista fördelningen av nät-
verksstöd under hela programperioden för Kreativa Eu-
ropa 2014-2020. Nätverken gör en årlig förenklad ansökan 
om stöd. 

Svenska organisationer är medlemmar i de flesta av 
de 28 europeiska nätverken som fick fyraårigt stöd 2017. 
Samtliga nätverk som får stöd, även de utan svenska med-
lemsorganisationer, har indirekt betydelse även för svens-
ka kulturaktörer genom att de stärker den europeiska 
kulturella infrastrukturen och skapar möjligheter till in-
ternationella kontakter pch partnerskap för samarbeten. 
Exempelvis de konferenser och aktiviteter, inte minst för 
ökad kapacitetsuppbyggnad och utveckling av sektorerna, 
som många av dem de arrangerar. De bidrar till en stärkt 
internationalisering och flera publicerar rapporter och 
studier av relevans på europeisk nivå. Att svenska organi-
sationer är del i majoriteten av de europeiska nätverk som 
får stöd inom Kreativa Europa visar ett starkt europeiskt 
engagemang inom kulturområdet. De flesta av de europe-
iska nätverken är baserade i Bryssel, men ett av nätverken 
som fick stöd 2017 är baserat i Lund: Trans Europe Halles. 
Konkurrensen var mycket hård och som enda svenska ak-
tör beviljades nätverket stöd om 250 000 euro årligen under 
fyra år för projektet Factories of the Imagination: Investing 
in Cultural Changemakers.

Trans Europe Halles har sin bas på Mejeriet i Lund och är 
ett nätverk som består av ungefär 90 fristående kulturhus 
baserade i många olika delar av Europa, såväl på landsbyg-
den som i städer. Så här sammanfattar de själva projektet: 
”Factories of Imagination. Investing in Cultural Changema-
kers (2017−2021) aims to support non-governmental cultural 
centres in becoming more resilient and internationally con-
nected. The project contributes to a more competitive, skilled 
and strong cultural sector that can take on the challenge of 
re-building an open, creative and inclusive Europe.”

Europeiska nätverk som för första gången fick nätverks-
stöd inom Kreativa Europa är nätverket för kulturtidskrif-
ter Eurozine, nätverket för livemusik Live DMA, nätverket 
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för att koppla samman scenkonst och audiovisuella medier 
IMZ – International Music + Media Centre, nätverket för 
aktiv delaktighet i kulturaktiviteter AMATEO, arkitekt-
nätverket Conseil des Architects d’Europe, nätverket för 
berättarorganisationer Federation for European Storytel-
lers, nätverket för religionsrelaterade kulturarvsplatser i 
Europa Future for Religious Heritage och nätverket för fri-
stående kulturcenter och konstnärsdrivna organisationer 
Trans Europe Halles. Övriga nätverk som beviljats stöd har 
fått EU-finansiering sedan programstarten år 2014.7

Stöd till svensklett europeiskt nätverk

Nätverk

Trans Europe Halles
Projekttitel:

Factories of the Imagination: Investing in Cultural Changemakers
Koordinator

Trans Europe Halles, Sverige
Beviljat belopp (euro)

250 000 
Svenska medlemsorganisationer

Culu, Culturen, Västerås, Konsepidemien, Göteborg, Röda Sten 
Konsthall, Göteborg, Mejeriet, Lund, Not Quite, Fengersfors, Subto-
pia, Norsborg
Svenska associerade organisationer:

Nätverkstan, Göteborg 
Stenkrossen, Lund 
Transit, Stockholm
Nätverkets webbplats

http://teh.net/  
http://teh.net/projects/factories-of-imagination/ 

Övriga europeiska nätverk

Nätverk

Network of European Museum Organisations 
Svensk medlemsorganisation

Riksförbundet Sveriges Museer 
Nätverkets webbplats

www.ne-mo.org 

Nätverk

ERIH – European Route of Industrial Heritage 
Svensk medlemsorganisation

Världsarvet Falu Koppargruva, Världsarvet Grimeton 
Nätverkets webbplats 

www.erih.net 

Nätverk 

European Dancehouse Network 
Svensk medlemsorganisation

Dansens Hus Stockholm 

Nätverkets webbplats 

www.ednetwork.eu 

Nätverk

New European Theatre Action 
Svensk medlemsorganisation

Intercult
Nätverkets webbplats

www.culture.si/en/New_European_Theatre_Action_(NETA) 

Nätverk

European Festivals Association 
Svensk medlemsorganisation

Föreningen svenska musikfestivaler 
Nätverkets webbplats

www.efa-aef.eu 

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 
Nätverkets webbplats

www.aec-music.eu 

Nätverk

EUNIC – EU National Institutes for Culture 
Svensk medlemsorganisation

Svenska institutet 
Nätverkets webbplats

www.eunic-online.eu

Nätverk

Europe Jazz Network 
Svensk medlemsorganisation

Svensk Jazz, Fasching, Umeå Jazz Festival, Gamlestaden jazzfesti-
val, Jazzföreningen Nefertiti, Kultur i Väst 
Nätverkets webbplats

www.europejazz.net 

Nätverk

European Music Council 
Svensk medlemsorganisation

International Association of Music Libraries, Arcives and Docu-
mentation Centers, Göteborgs universitetsbibliotek 
Nätverkets webbplats

www.emc-imc.org 

7. EACEA publicerar inte information om nätverkens 
medlemsorganisationer, endast den projektledande organisationen. 
Informationen ovan om svenska nätverksmedlemmar är hämtad från 
nätverkens respektive webbplats.
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Nätverk

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

DIK Förbundet, Karlstads universitet, Nätverkstan Göteborg och 
Södertörns högskola 
Nätverkets webbplats

www.encatc.org 

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 
Nätverkets webbplats

www.ietm.org 

Nätverk

Hors Les Murs Circostrada network 
Svensk medlemsorganisation 

Subtopia 
Nätverkets webbplats

www.circostrada.org 

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) 

Nätverkets webbplats

www.europanostra.org 

Nätverk

European Composer and Songwriter Alliance 
Svensk medlemsorganisation

Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP), Föreningen 
svenska tonsättare (FST) 
Nätverkets webbplats 

http://composeralliance.org 

Nätverk

Réseau Européen de Musique Ancienne 
Svensk medlemsorganisation

Stockholm Early Music Festival, Nordic Early Music Federation       
Nätverkets webbplats

www.rema-eemn.net/

Nätverk

Culture Action Europe
Svensk medlemsorganisation

Riksteatern, TILLT, Trans Europe Halles, Kultur i Väst 
Nätverkets webbplats

http://cultureactioneurope.org 

Nätverk

Secretariat de Jeunesses Musicales International 
Svensk medlemsorganisation

Jeunesses Musicales Sweden 
Nätverkets webbplats

www.jmi.net 

Nätverk

Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes 
Svenska medlemsorganisationer

Göteborgs stad, Konstepidemin, Cirkus Cirkor 
Nätverkets webbplats

www.art4eu.net/ 

Nätverk

Federation for European Storytelling 
Svensk medlemsorganisation

Fabula Storytelling, Alba Sverige, Berättarnätet Sverige, Berättar-
nät Norr, Mamma Bäver
Nätverkets webbplats

www.fest-network.eu/

Nätverk

Convention Theatrale Europeenne 
Svensk medlemsorganisation

Nej
Nätverkets webbplats

www.etc-cte.org/index.php 

Nätverk

Future for Religios Heritage
Svensk medlemsorganisation

Svenska kyrkan, Hälsinglands museum, Göteborgs universitet, 
Uppsala universitet, Campus Gotland
Nätverkets webbplats

https://www.frh-europe.org/

Nätverk

Conseil des Architectes d’Europe (ACE) 
Svensk medlemsorganisation

Sveriges Arkitekter, Svenska Teknik & Designföretagen
Nätverkets webbplats

https://www.ace-cae.eu/
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Nätverk

IMZ – International Music + Media Centre 
Svensk medlemsorganisation

Göteborgs symfoniorkester, Konserthuset i Stockholm, Sveriges 
television, Nordisk Drama & Dokumentär
Nätverkets webbplats

https://www.imz.at/

Nätverk

Live DMA
Svensk medlemsorganisation

Svensk Live
Nätverkets webbplats

www.live-dma.eu/ 

Nätverk

Eurozine
Svensk medlemsorganisation

Fronesis, Arena, Glänta, Ord & Bild
Nätverkets webbplats

https://www.eurozine.com/ 

Nätverk

Amateo: European Network for Active Participation in 
Cultural Activites
Svensk medlemsorganisation

Ax
Nätverkets webbplats

https://amateo.org/

Stöd till översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur
År 2017 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 övriga stödformer inom Kreativa Europa söker i 
betydligt lägre grad översättningsstöd.

Tvåårigt stöd
År 2017 inkom totalt 227 ansökningar varav 33 beviljades 
2 017 162 euro. Inget svenskt förlag ansökte i omgången. 
Intresset att söka översättningsstöd var fortsatt svagt 
även från övriga nordiska länder.

Europeiska bokförlag fick stöd för översättning och 
spridning av totalt tio svenska titlar i årets omgång. 

STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET MEDIA 2017
Under året har 45 projekt med svensk sökande organisa-
tion eller projektpartner beviljats stöd om totalt 4 389 593 
euro.

STÖD TILL EUROPEISKA BOKFÖRLAG FÖR ÖVERSÄTTNING OCH SPRIDNING AV SKÖNLITTERATUR FRÅN SVENSKA*

Originaltitel Författare Genre Målspråk Förlag

Mio Min Mio Astrid Lindgren Barn- och ungdomslitteratur Albanska Fondacione Instituti I Komunikimitdhe Dialogut

Beckomberga  Sara Stridsberg Roman Bulgariska Ik Persey Eood 
– Ode till min familj

I skuggan av ett brott Helena Henschen Roman Spanska Editorial Bercimuel

Vi ses I Obsan Cilla Jackert Barn- och ungdomslitteratur Italienska Camelozampa Snc Di Segato 
    Francescae Saorin Sara

Det var vi Golnaz Hashemzadeh Roman Lettiska Janis Roze Publishers 
 Bonde

En man som heter Ove Fredrik Backman Roman Makedonska Association for Publishing 
    Trade and Services Antolog

Glasbarnen Kristina Ohlsson Barn- och ungdomslitteratur Makedonska Izdavacki Centar Tri Dooel Skopje

De kommer att drunkna Johannes Anyuru Roman Nederländska Uitgeverij De Geus 
i sina mödrars tårar

Den svavelgula himlen Kjell Westö Roman Nederländska Uitgeverij De Geus

Svinalängorna Susanna Alakoski Roman Serbiska Preduzece Za Izdavacku i Graficku 
    Delatnost Heliks Doo

’ https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_selected_books_organ.pdf
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Stöd till producenter
Stöd till svenska aktörer inom delprogrammet MEDIA 
har framför allt gått till producenter. Totalt har drygt 2,2 
miljoner euro har fördelats via stödtyperna utvecklings-
stöd (enskilt projekt och slate funding) och stöd till tv-
program, vilka båda tillfaller producentledet.

Utvecklingsstöd, enskilt projekt
I årets två ansökningstillfällen om stöd till enskilda 
filmprojekt inom genrerna kreativ dokumentär, drama 
och animation inkom 708 ansökningar, varav 29 an-
sökningar var från svenska produktionsbolag. Av des-
sa beviljades 134 ansökningar varav 3 svenska produk-
tionsbolag totalt mottog stöd om 125 000 euro för tre 
dramaproduktioner.

DRAMA
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Auto Images AB With Love 25 000

FLX TV AB Fartblinda 50 000

Tur med vädret AB Ibracadabra 50 000

Utvecklingsstöd, slate funding
Inom stödet för slate funding inkom 163 ansökningar, va-
rav 9 från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 
69 ansökningar, varav 3 från svenska produktionsbolag. 
Totalt fick de svenska bolagen dela på 610 000 euro.

Produktionsbolag Beviljat belopp (euro)

B-reel Feature Films AB 200 000

Jarowskij Sverige AB 200 000 

Zentropa Sverige AB 200 000  

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 utjämna 
skillnader i produktionskapacitet och få en så jämn för-
delning som möjligt i förhållande till flera faktorer som 
bland annat ländernas befolkningsstorlek och audiovisu-
ella industri. Inför Kreativa Europas första år gjordes en 
markant omfördelning vad gäller poäng för utvecklings-
stöden och alla länder utom de fem största länderna (Tysk-
land, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien) fick 
tio automatiska poäng för ansökan. Resultaten visade att 
de fem stora länderna fick en alltför låg fördelning av stöd 
i förhållande till ländernas storlek och filmbranscher. Ef-
ter möten i Kreativa Europas arbetsgrupp för lika villkor 
beslutades att dela in länderna i tre grupper, där Sverige 

tillsammans med övriga nordiska länder utom Island, 
samt Belgien, Nederländerna, Polen och Österrike ham-
nar i mellangruppen med fem automatiska poäng. Dessa 
ändringar trädde i kraft 2016.

Stöd till tv-produktion
I årets två ansökningstillfällen om stöd till utveckling 
av tv-produktioner inkom 155 ansökningar varav 13 från 
svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 43, varav 3 
från svenska produktionsbolag. Totalt beviljades svenska 
bolag 1 500 000 euro.

Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Anagram Sverige AB Väster om friheten 500 000

Filmlance International AB Springfloden II 500 000

Palladium Fiction AB Jordskott II 500 000

Stöd till dataspel
Totalt inkom 146 ansökningar varav 9 från svenska data-
spelsutvecklare. Av dessa beviljades 32 projekt, varav ett 
svenskt bolag mottog totalt 55 000 euro.

Dataspelsföretag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Markus Oljemark The Girl of Glass 55 000 
Enskild Firma 

Stöd till distribution och visning
Selektivt biografdistributionsstöd
Inom årets två ansökningsomgångar för det selektiva 
distributionsstödet inkom totalt 1 094 ansökningar, va-
rav 41 från svenska filmdistributörer. Av dessa beviljades 
totalt 513 ansökningar, varav 20 svenska som fick stöd om 
380 200 euro. Folkets bio var den svenska distributören 
med flest distributionsstödda europeiska filmer under 
året. Totalt åtta svenska filmdistributörer fick stöd 2017.

Distributör Titel Beviljat belopp (euro)

Edge Entertainment Dubbelt begär 21 300

Edge Entertainment Frantz 21 300

Edge Entertainment Farväl Europa 21 300 

Folkets Bio 120 slag i minuten 15 500  

Folkets Bio Happy End 21 300  

Folkets Bio Ljus i natten 15 500  

Folkets Bio Om själ och kropp 15 500  

Folkets Bio Barnmorskan 15 500  

Folkets Bio Den lyckligaste dagen i 21 300  
 Olle Mäkis liv 

Njutafilms Nocturama 4 500  

Scanbox Entertainment I Syrien 21 300 
Sweden

Scanbox Entertainment Kvinnan från Brest 21 300 
Sweden  
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Scanbox Entertainment Så länge hjärtat kan slå 21 300 
Sweden

Starlet Media Äran 21 300

Studio S Entertainment Utan nåd 21 300

Studio S Entertainment Vad döljer du för mig? 15 500

Svensk Filmindustri Känslan av ett slut 21 300

TriArt Film Dansaren 21 300

TriArt Film Destination Europa 21 300  

TriArt Film Thelma 21 300  

Automatiskt biografdistributionsstöd
Det inkom 307 ansökningar om automatiska distribu-
tionsstödet, varav 9 från svenska filmdistributörer. Av 
dessa beviljades totalt 277 ansökningar, varav sju svenska 
som fick stöd om totalt 686 655 euro.

Distributör Beviljat belopp (euro)

Folkets Bio  37 428  

Njutafilms 29 266  

Noble Entertainment 67 628

Scanbox Entertainment Sweden 156 226

Svensk Filmindustri 191 226 

Studio S  Entertainment Sweden 136 968 

TriArt Film 67 913

Europeiska distributörer i 29 länder fick EU-stöd för att 
visa Ruben Östlunds The Square.

Titel

The Square 
Regissör

Ruben Östlund 
Distributionsland

Belgien, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, 
Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, 
Polen, Portugal, Rumänien, Tjeckien, Tyskland, Serbien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Ungern, Österrike. 
Totalt beviljat belopp (euro)

831 100 

Stöd till marknadsföring online
Totalt inkom 85 ansökningar, varav tre från Sverige. Av 
dessa beviljades 37 ansökningar, varav en från Sverige 
samt en ansökan där Sverige är en av sju partnern. Stöd-
summan nedan gäller hela projektet.*

Onlinedistibutör Projekt Beviljat belopp (euro)

Über Entertainment Vodeville                                   60 000 
Production 

Folkets Bio  Scope100                             143 074*

Projekttitel

Scope100 
Projektledare

Moving Scope SAS,  Frankrike 
Partners

Folkets Bio AB, Sverige  
Arthaus Stiftelsen for filmkunst, Norge  
Gutek-Film SP Zoo, Polen 
Kino metropolis VSI, Litauen 
Aerofilms SRO, Tjeckien  
Alambique – Destilaria de Ideias LDA, Portugal 
Cinefil Co Kulturalis Kereskedeslmies Szolgaltato, Kft, Ungern 
Beviljat belopp (euro)

143 074 euro 
Projekttid

12 månader

Scope100 är tänkt som ett sätt för europeiska distribu-
törer att ompröva processen från köp till release av obe-
roende europeiska filmer. Omkring 25 filmer som redan 
har fått sin internationella lansering av en säljagent men 
fortfarande inte har köpts för distribution är förutvalda 
av Festival Scope. Från den listan väljer varje distributör 
sju filmer att skicka till varje lands Scope100- målgrupp 
(en grupp på 100 personer som representerar och utökar 
distributörens vanliga publik). Gruppen tittar på filmer-
na och röstar. Distributören låter den vinnande filmen 
gå upp på bio och Scope100-publiken är då en aktiv del 
i det arbetet, de samlas på biografer och på festivaler, de 
röstar online (på affischer, trailers), de är filmambassa-
dörer (i artiklar i pressen och på sociala evenemang) och 
de fungerar som filmkritiker i distributörernas nätverk. 
Initiativet erbjuder en unik upplevelse för att öka den eu-
ropeiska publiken, främst bland ungdomar, i den första 
upplagan av projektet var 65-80% av publiken under 35 år. 
Publiken engageras innan filmerna köps in och visas på 
bio, informationen sprids från mun till mun och stärker 
länken till publiken på ett innovativt och aktivt sätt som 
så småningom förbättrar besökssiffrorna.

Stöd till fortbildning
Totalt inkom 53 ansökningar och 53 beviljades. Inga 
svenska utbildningsaktörer eller institutioner ansökte 
och fick stöd i omgången 2017. Audiovisuellt yrkes-
verksamma svenskar deltar däremot i kurser arrang-
erade av andra aktörer. Audiovisuellt yrkesverksamma 
svenskar deltar däremot i kurser arrangerade av andra 
aktörer. Sammanlagt har 190 audiovisuellt yrkesverk-
samma svenskar under 2017 deltagit i europeiska kurser 
som mottagit stöd från Kreativa Europa. Under 2017 var 
intresset ovanligt stort och det beror på att två kursar-
rangörer förlade kurstillfällen i Sverige med en speciell 
inriktning på lokala deltagare. Det största intresset ligger 
i producentkurser, där det internationella samarbetet blir 
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alltmer betydelsefullt för att kunna producera och lyckas 
finna finansiering för sin film. Att delta i internationel-
la kurser har blivit en del av fortbildningen för svenska 
producenter, såväl 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. 
Även manuskurser och kurser om projektutveckling är 
av intresse för att få en europeisk vinkel på projektet.

Stöd till filmfestivaler 
Totalt inkom 246 ansökningar och 65 beviljades. Göte-
borgs internationella filmfestival mottog som enda festi-
val i Sverige 75 000 euro.

Nätverk Beviljat belopp (euro)

Europa Cinemas 10 854 880 
varav till de 45 svenska medlemsbiograferna      296 990 

Organisation Beviljat belopp (euro)

Göteborg International Film Festival 75 000  

Stöd till marknadsaktiviteter
Totalt inkom 97 ansökningar, varav två från Sverige. Av 
dessa beviljades 62 ansökningar, varav två från Sverige, 
vilket innebar ett hundraprocentigt beviljande till Sve-
rige. 

Organisation Beviljat belopp (euro)

Göteborg International Film Festival 
TV Drama Vision 2018 60 000 

The Financing Forum for Kids Content 45 000

Stöd till biografnätverk
Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tillde-
lades ett stöd om 10 854 880 euro. I Sverige var 2017 totalt 45 
biografer anslutna till Europa Cinemas och dessa biogra-
fer fick dela på en total stödsumma om 296 990 euro för 
att visa europeisk kvalitetsfilm. De svenska biografer som 
är medlemmar i Europa Cinemas visar en betydande an-
del icke-nationell europeisk film och erbjuder evenemang 
och initiativ som riktar sig till en ung publik. Biograferna 
får både ett finansiellt och ett operativt stöd från Europa 
Cinemas för att uppnå dessa mål.

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 

Royal Eskilstuna

Aftonstjärnan Göteborg

Capitol Göteborg 

Hagabion Göteborg 

Roy Göteborg

Röda Kvarn Helsingborg

Bio Vision Höör

Iggesund Bio Kontrast Iggesund 

Folkets Bio Jönköping Jönköping

Karlstad Biograf Arenan Karlstad 

Kiviks Bio Kivik

Ljusdal Filmförening Ljusdal

Royal 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 Sture Stockholm

Biografen Zita Stockholm

Grand Stockholm

Klarabiografen Stockholm

Rio Stockholm

Victoria Stockholm

Tollereds Biograf Folkets Bio Tollered

Ulricehamn Bio Kontrast Ulricehamn

Folkets Bio Umeå Umeå

Fyrisbiografen Uppsala 

Varberg Barnens Bio Varberg

Varberg Filmklubb Varberg

Elektra Västerås

Frölundabion Västra Frölunda 

Folkets Bio Växjö

Växjö Folkets Bio Roxy Visby  
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Stöd till filmkunnighet
År 2017 inkom 26 ansökningar varav 7 beviljades stöd. 
Svenska Biografcentralen fick stöd som partner för pro-
jektet Wrap! Must see European cinema for Young people 
(år 4) och Doc Lounge med projektet Moving Docs fick 
fortsatt stöd för år 3 inom det tidigare publikutvecklings-
stödet. Den totala summan 2017 för de två projekten där 
svenska partners ingår uppgick till 352 674  euro.

Projekttitel

Moving Docs 
Projektledare

European Documentary Network, Danmark 
Partners 

Doc Lounge, Sverige 
Autlook Film Sales, Tyskland 
Anemon Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Gia Tin Paragogi Kai Syl-
logi Polymesikon Ergon, Grekland 
Beviljat belopp (euro)

176 000 
Projekttid

12 månader

Moving Docs syfte att erbjuda ett längre liv för europeiska 
dokumentärer inom och över na- tionsgränserna genom 
tillgång till ny och ung publik, samtidigt som de behåller 
den traditionella publiken. Moving Docs har blivit Eu-
ropas första paneuropeiska nätverk för distribution och 
marknadsföring av kreativa dokumentärer via olika platt-
formar; biografer, online, institutionsvisningar, visning-
ar i utbildningssyfte och på tv. Dessutom fungerar Mo-
ving Docs som en plattform som genererar och delar med 
sig av sin kunskap om bästa praxis för att marknadsföra 
dokumentärer till professionella. Moving Docs inklude-
rar partners i 22 länder (Österrike, Belgien, Bosnien, Kro-
atien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Ungern, Italien, Makedonien, Nederländerna, 
Norge, Polen, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turki-
et och Storbritannien). Inom projektet ordnas workshops 
att för projektets partners då syftet är att skapa innovati-
va digitala strategier. Dessa strategier ska sedan tillämpas 
centralt genom samarbete med mediepartners, video-on- 
demandplattformar och kampanjer på sociala medier, 
men också implementeras på nationell nivå med mark-
nadsföring och visning av filmer på olika plattformar. 
Minst tio dokumentärer kommer att väljas ut och varje 
partner ska välja minst två av filmerna att marknadsföra 
och visa. Med dessa dokumentärer kombinerar man kva-
litet med relevanta och engagerande frågor och med för-
mågan att kommunicera med en bred publik. Tonvikten 
ligger på de filmer som främjar interkulturell förståelse, 
hållbart liv och mänskliga rättigheter. En publik på om-
kring sju miljoner beräknades under 2017.

Projekttitel

Wrap! Must see European cinema for Young People 
Projektledare

Stichting Cinekid Amsterdam, Holland 
Partners

Biografcentralen, Sverige

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Polen 

Play Accio Cultural, Katalonien, Spanien

Norsk Filminstitutt, Norge

Espoon Elokuvajuhlat Ry,  Finland 
Beviljat belopp (euro)

176 674 
Projekttid

12 månader 

Huvudsyftet med Wrap-projektet är att bygga en katalog 
över europeiska filmer för barn med tillhörande peda-
gogiskt material och att underlätta distributionen för att 
de ska nå en ung publik som ska kunna utveckla dem 
vidare. Tanken är att om en ung publik ges möjlighet 
att bekanta sig tidigt med ny och annorlunda europeisk 
film kommer de att få smak för den sortens film från 
tidig ålder, och desto mer kommer aktörerna i projektet 
att kunna hjälpa till att utveckla en ny generation publik 
för europeisk kvalitetsfilm. Projektägarna menar att om 
de inte arbetar proaktivt med detta kommer sektorn att 
förlora publik för den här sortens film. I denna ansö-
kan beskrivs aktiviteterna för projektets fjärde år. De 
32 filmer som förvärvades under de första tre åren finns 
tillgängliga för de etablerade och för nya partners och 
ytterligare 10-12 nya filmer tillkommer till katalogen. 
Kontakter med lokala biografer, festivaler och skolor ut-
ökas och stärks under år tre. Medvetenheten om vikten 
av filmkunnighet ökade under år 1 och 2. Lokala kon-
takter med biografer, festivaler och skolor utökas och 
stärks under år 3 och 4. Under år fyra är de viktigaste 
stegen att distribuera filmerna som förvärvats under 
året innan, köpa nya filmer till katalogen, vilket kom-
mer att innebära flera olika språkversioner av dessa fil-
mer. Projektägarna kommer också att skriva, översätta 
och utöka läromaterialet samt göra det tillgängligt.  
Dessutom tittar Cinekid och de andra parterna på olika 
vägar att samarbeta med onlineplattformar vilket kom-
mer att öka tillgängligheten till europeisk film för barn 
och unga ytterligare.

SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDE
År 2017 utlystes stöd för universitet och högskolor för att 
utforma ett Masterprogram i konst och vetenskap.* 

De fyra universiteten nedan beviljades stöd som pro-
jektledare. EACEA har inte informerat om vilka part-
nerorganisationer som ingår i de fyra beviljade projekten 
(Kulturrådet har efterfrågat informationen). Det finns i 
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dagsläget därför inte information om hurivida svenska 
universitet och högskolor deltar i de beviljade projekten. 
Utfallet av denna specifika utlysning med 1 500 000 i bud-
get ingår inte därför inte i denna rapports ekonomiska 
utfall.

Koordinator Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Maynooth University, Irland IGNITE: 
 Design Thinking & 
 Making in the Arts & Science 399 294

University of Nova Gorica Master Module in Art,  
(School of Arts), Slovenien Science and Technology (MAST) 431 603

Birmingham City University,  Student Open Innovation Lab  
Storbritannien (SOIL) 201 818

Politecnico Milano, DigiMooD for CCI _ Digital  
Italien Modules of Didactic for CCI 400 000
* Se: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modu-
les-master-degrees-arts-and-science
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