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

År 2016 var programperiodens tredje år. I rapporten 
redovisas att totalt 67 projekt med svensk medverkan an-
tingen som sökande part eller projektpartner, fick finan-
siering genom Kreativa Europa under året. Totalt deltar 
52 svenska organisationer i projekten. Av de beviljade 
projekten är 11 projekt (12 svenska organisationer) inom 
delprogrammet Kultur, 51 projekt  (31 svenska organisa-
tioner) inom delprogrammet MEDIA och 5 projekt (9 
svenska organisationer) inom det sektorsövergripande 
programområdet.

Projekt med svensk medverkan inom hela program-
met Kreativa Europa mottog totalt 9 858 794 euro.1 Det 
totala beloppet som organisationer i Sverige får del av 
inom delprogrammet Kultur uppgick till 3 861 061 euro 
och inom delprogrammet MEDIA 5 027 493 euro. Inom 
det sektorsövergripande programområdets stöd för inte-
gration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella 
medier beviljades projekt med svenska aktörer 970 240 
euro. Sverige var efter Italien det europeiska land med 
bäst resultat.

I bidragsfördelningarna inom delprogrammet Kultur 
beviljades svenska aktörer finansiering inom stödfor-
merna europeiska samarbetsprojekt, europeiska plattfor-
mar och översättning och spridning av europeisk skönlit-
teratur. Totalt fick tio svenska aktörer stöd för deltagande 
i nio europeiska samarbetsprojekt. Av dessa deltar en or-
ganisation i ett större samarbetsprojekt och nio i mindre 
samarbetsprojekt. Två svenska organisationer fick stöd 
som projektledare och övriga åtta deltar som partners. 
Totalt beviljades 3 404 206 euro för svensk medverkan 
i europeiska samarbetsprojekt. Kulturaktörer inom alla 
kultursektorer från hela Europa kan ansöka om stöd till 
samarbetsprojekt, vilket innebär ett mycket högt sök-
tryck. Konkurrensen var i likhet med de tidigare utlys-
ningarna om stöd till samarbetsprojekt mycket hård. To-
talt 12,6 procent av ansökningarna  från aktörer i Europa 
om mindre samarbetsprojekt beviljades och 12 procent av 
de större samarbetsprojekten.

Ett svenskt förlag fick stöd om 90 658 euro för det sista 
och avslutande året av ett treårigt skönlitterärt översätt-
ningsprojekt. 

En svensk organisation deltar tillsammans med andra 
organisationer runt om i Europa i en europeisk plattform 

SAMMANFATTNING

1. I den redovisade summan ingår hela summan som har beviljats projekt där svenska organisationer deltar som enskild sökande 
part, projektledare eller projektpartner. Samtliga organisationer som deltar i ett samarbetsprojekt delar på stödsumman. 

på litteraturområdet med fokus på poesi och översatt lit-
teratur. Plattformen fick totalt årligt stöd om 366 197 euro. 

Svenska organisationer är medlemmar i nästan samt-
liga europeiska nätverk som beviljats stöd under året 
det sista året av ett 3-årigt partnerskapsavtal. Eftersom 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) endast redovisar den totala stödsumman för 
respektive nätverk, och den projektledande organisatio-
nen för de flesta nätverk är baserad i Bryssel, ingår inte 
bidragssumman för nätverken i rapporten. De europe-
iska nätverken som får stöd inom programmet är dock 
betydelsefulla för den svenska kultursektorn och några 
av de europeiska nätverken som får stöd inom Kreativa 
Europa har även svenska ordföranden. Även de övriga sju 
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 Kulturs särskilda insatser, inom 
vilka de olika kulturpriserna ingår, tilldelades den svens-
ka artisten Seinabo Sey EU:s musikpris European Border 
Breakers Award (EBBA). 

Inom delprogrammet MEDIA mottog 51 projekt med 
svensk sökande eller projektpartner stöd om totalt 5 027 
493 euro. Stödsumman är det näst bästa resultatet nå-
gonsin även sett till den föregående programperioden 
2007−2013. Stöd har framför allt tilldelats svenska pro-
ducenter. Totalt 2 542 714 euro har fördelats genom de två 
producentstöden utvecklingsstöd för filmproduktioner 
och stöd till tv-program.

På filmområdet beviljades inom utvecklingsstödet åtta 
svenska produktionsbolag slate funding, som innebär 
stöd till flera filmprojekt, om totalt 1 343 714 euro. Film-
producenter i Sverige fick stöd inom enskilt projekt för 
utveckling av fem svenska filmprojekt om totalt 250 000 
euro. Inom stödet till tv-produktioner fick producenter 
i Sverige stöd för två internationella tv-serier och en tv-
dokumentär, totalt om 949 000 euro. Svenska distribu-
törer fick selektivt distributionsstöd om 348 700 euro för 
distribution av totalt 18 europeiska filmer för visning i 
Sverige och nio svenska distributionsbolag beviljades au-
tomatiskt distributionsstöd om 577 885 euro för att visa 
europeisk film i Sverige. De 42 svenska medlemsbiogra-
ferna i biografnätverket Europa Cinema fick stöd om to-
talt 321 000 euro. Stöden till Europa Cinemas och distri-
butionsstöden bidrar till en större mångfald i utbudet av 
film på de svenska biograferna. 
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Vidare har stöd också beviljats en svensk filmfestival 
om 75 000 euro och två stöd till onlinedistribution om 
304 000 euro. Inom stödet för utveckling av narrativa 
dataspel fick två svenska bolag stöd om 290 445 euro och 
tre projekt med svensk medverkan beviljades 567 749 euro 
inom stödet till publikutveckling inom film. Samman-
lagt 41 audiovisuellt yrkesverksamma svenskar har även 
deltagit i europeiska kurser som fått stöd genom Kreativa 
Europa. 

Våren 2016 genomförde Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA) en engångsutlysning 
om stöd inom det sektorsövergripande programområdet i 
Kreativa Europa. Utlysningen gällde sektorsövergripande 
projekt för integration av flyktingar via konst, kultur och 
audiovisuella medier. Det var mycket stort intresse från 
europeiska organisationer, inklusive svenska, att ansöka 

i utlysningen och konkurrensen var skarp. Av totalt 273 
ansökningar beviljades 12, vilket innebär en beviljande-
grad på 4,4 procent. Sverige hade ett mycket bra resultat 
i utlysningen med nio svenska organisationer som deltar 
i projekt som fick stöd. Två av de beviljade projekten har 
svenska projektledare och övriga sju svenska organisatio-
ner deltar som partners. De svenska aktörerna deltar i 
sammanlagt fem olika projekt som delar på 970 240 euro. 

Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en ökad 
och stärkt internationalisering av kultursektorn och den 
audiovisuella sektorn. De projekt som svenska aktörer del-
tar i är betydelsefulla för såväl den enskilda organisationen 
som för publiken i Sverige och i andra delar av Europa. 
Projekten inom delprogrammet Kultur är kapacitetsbyg-
gande för organisationerna och sektorn.
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Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har reger-
ingens uppdrag att utgöra nationell kontaktpunkt i Sveri-
ge för EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020. Den 
gemensamma 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. 
Statens kulturråd har huvudansvar för delprogrammet 
Kultur, Svenska Filminstitutet för delprogrammet ME-
DIA och båda för det sektorsövergripande programom-
rådet.

Statens kulturråd ska årligen följa upp och redovisa 
utfallet av svenska ansökningar inom Kreativa Europa. 
I rapporten redovisas projekt som har fått beslut om EU-
finansiering under kalenderåret 2016. Även projekt som 
2014 eller 2015 beviljats flerårigt stöd genom partnerskaps-
avtal och som får stöd utbetalt 2016 redovisas i rapporten. 
I rapporten redovisas beslutade medel, inte utbetalade 
belopp. Informationen bygger främst på de förteckning-
ar över beslutade stöd inom Kreativa Europa 2016 som 
publicerats på Education, Audiovisual and Culture Ex-

ecutive Agencys (EACEA) webbplats.2 Gällande stödet till 
europeiska samarbetsprojekt anges i rapporten uppgifter 
från den uppdaterade beslutslistan som publicerades på 
EACEA:s webbplats i september 2016. Det kan tillkomma 
projekt från reservlista och beviljade projekt kan komma 
att inte realiseras.

I rapporten ges en övergripande beskrivning av stöd-
formerna 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 organi-
sationen är registrerad och kommer inte från EACEA:s 
statistik. Redovisningen har sammanställts av Statens 
kulturråd i samarbete med Svenska Filminstitutet.

INLEDNING

2. EACEA:s webbplats: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
3. Creative Europe dissemination platform: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
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Kreativa Europa är Europeiska unionens program för de 
kulturella och kreativa sektorerna. Programmet trädde i 
kraft den 1 januari 2014 och är en sammanslagning och 
utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA 
och MEDIA Mundus (2007–2013). Kreativa Europa stö-
der projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, 
film och dataspel möjligheter att samarbeta internatio-
nellt och att nå ut till en europeisk publik. År 2016 var det 
tredje 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 samt stöd till de nationella kontaktpunkterna 
för programmet, Creative Europe Desks. 

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

Grundläggande krav för ansökan, mål, 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 omfattas inte denna rapport 
av dessa mindre insatser.

Vid sidan av bidragsgivningen finns inom Kreativa 
Europa även ett antal andra initiativ för att främja kul-
tur och audiovisuella medier i Europa. I delprogrammet 
Kultur ingår insatser för europeiska kulturhuvudstäder 
(European Capital of Culture) samt fyra olika kulturpri-
ser för litteratur (European Literature Prize), kulturarv 
(Europa Nostra Award), musik (European Border Brea-
kers Award, EBBA) och arkitektur (Mies van der Rohe 
Award) och Young Talent Architecture Prize. För att 
uppmärksamma det europeiska kulturarvet finns också 
initiativen europeiska kulturarvsmärket (European He-
ritage Label) och de europeiska kulturarvsdagarna (Eu-
ropan Heritage Days). Sverige har valt att inte vara del 
i insatserna gällande det europeiska kulturarvsmärket. 
I delprogrammet MEDIA ingår EU:s filmpris Prix ME-
DIA. Europaparlamentet finansierar även LUX-priset för 
europeisk film. Europaparlamentet och Europeiska kom-
missionen finansierar Prix Europa för tv-, radio- och on-
lineproduktioner. 

Budget
Kreativa Europa har en total budget om 1,46 miljarder 
euro för hela programperioden 2014–2020. Det var en 
höjning med 9 procent jämfört med den föregående pro-
gramperioden 2007–2013. Budgetuppdelningen för de två 
delprogrammen är beslutad för hela programperioden. 
Totalt 31 procent av programmets budget tillfaller del-
programmet Kultur, 56 procent delprogrammet MEDIA 
och 13 procent det sektorsövergripande programområdet. 
Efter förslag från Europeiska kommissionen godkänner 
programkommittén för Kreativa Europa, vilken består 
av programmets deltagande länder, årsbudgeten för pro-
grammet samt budgetfördelning per stödform. Det årliga 
anslaget 2016 för hela programmet Kreativa Europa och 

KREATIVA EUROPA 2014–2020

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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dess samtliga insatser var 182 210 146 euro. Budget för del-
programmet Kultur var 54 269 177 euro, delprogrammet 
MEDIA 103 461 438 euro och för det sektorsövergripande 
programområdet 24 479 531 euro.5 I det sektorsövergri-
pande programområdet gick 14 800 000 euro till låne-
garantiinstrumentet som i juli 2016 öppnade för ansök-
ningar från banker och andra låneinstitut 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 2016 deltog följande länder i delprogrammet Kultur: 
EU:s 28 medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Cypern, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Tyskland, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, 
Tjeckien, Ungern, Österrike), EES-länderna Island och 
Norge samt Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro, 
Bosnien Hercegovina och Albanien. Av ovan nämnda 
länder deltog samtliga utom Makedonien, Serbien och 
Turkiet i delprogrammet MEDIA under året.

Länder inom EU:s grannskapspolitikområde (Arme-
nien, Azerbaijan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, 
Ukraina, Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, 
Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien) kan 
förutsatt att de har ingått ett särskilt avtal med Euro-
peiska kommissionen delta i programmet. År 2016 del-
tog Moldavien, Ukraina och Georgien i delprogrammet 
Kultur. 

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

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

nas förmåga att verka transnationellt och internatio-
nellt.

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

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

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

Publikutveckling är en prioritering som genomsyrar hela 
programmet Kreativa Europa.

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

rer de färdigheter, den kompetens och de kunskaper 

5. 2016 annual work programme for the implementation of the Creative Europe Programme, C(2015)5490 of 5 
August 2015, se:  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c-2015-5490_en.pdf
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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 2016 utlystes stöd för samar-
betsprojekt och översättningsprojekt. Inga nya utlysning-
ar om stöd till nätverk eller plattformar skedde eftersom 
de nätverk och plattformar som finansierades 2014 och 
2015 beviljades 3-årigt stöd. Nätverken och plattformarna 
fick efter ansökan för 2016 ett årligt bidrag utbetalt.

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

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

Organisationer kan söka stöd för projekt som inne-

bär att de samarbetar över gränserna och skapar och 
genomför kulturella och konstnärliga verksamheter. Till 
skillnad från flera andra EU-program kan konstnärliga 
produktioner vara del av ansökan inom flera stödformer 
inom programmet. Syftet är att stödja transnationellt 
kultursamarbete och det är därför inte möjligt att söka 
stöd för endast nationella, regionala eller lokala projekt, 
utan det internationella samarbetselementet.

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

Max. 30 procent av totalbudgeten får gå till aktörer 
baserade i länder utanför de länder som formellt deltar 
i programmet, så kallat tredje land. Dessa aktörer kan 
dock inte delta som projektledare eller som partners. 
Syftet är att öppna upp för bredare internationella kul-
tursamarbeten. 

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 
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 
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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 kapacitetsuppbyggande insatser 
gällande digitalisering (digitization), 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 2016 bedömdes utifrån bedömnings-
kriterierna relevans (30 p), innehållets och verksamhe-
tens kvalitet (30 p), kommunikation och informations-
spridning (20 p) samt partnerskapets kvalitet (20 p). Den 
sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering 
av sin ansökan. Vid avslag finns möjlighet för den sö-
kande att mot bakgrund av responsen utveckla projektet 
och återkomma med en omarbetad ansökan vid ett annat 
utlysningstillfälle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Främja översättning och främjande av högkvalitativ 
europeisk skönlitteratur på lång sikt. 
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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 
tidigare ha översatts till målspråket, med undantag för 
om det bedöms att en ny översättning är nödvändig. I 
detta fall måste minst femtio år gått sedan den senaste 
översättningen och förlaget förklara varför en ny över-
sättning behövs. Verken måste redan ha publicerats och 
ha skrivits av författare som är medborgare eller bosatta i 
ett land som deltar i programmet, med undantag för verk 
på latin eller klassisk grekiska. 

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.

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 över-

sättning, distribution och marknadsföring av titlarna. 
EU-stöd kan sökas om högst 100 000 euro. Vid ansökan 
om tre- eller fyraårigt stöd genom partnerskapsavtal ska 
översättning av 5−10 skönlitterära verk per år ingå samt 
en mer utförlig handlingsplan som innehåller en lång-
siktig strategi för arbetet med utgivning och spridning 
av titlarna. Det fleråriga stödet utgår med högst 100 000 
euro per år. EU-stödet kan för de båda stödtyperna uppgå 
till högst 50 procent av de totala kostnaderna. De förlag 
som fått beslut om stöd genom partnerskapsavtal 2014 
gjorde en förenklad ansökan för 2015.

År 2016 utlystes endast tvåårigt stöd och de förlag som 
fick treårigt stöd 2014 gjorde en förenklad ansökan. An-
sökan bedömdes 2016 med grund i kriterierna relevans 
40 p, kvalitet på innehåll och verksamhet 25 p, kommu-
nikation och marknadsföring av de översatta titlarna 20 
p samt vinnare 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 denna omgång. 

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 
åttonde gången år 2016. Syftet med priset är att upp-
märksamma den europeiska samtidslitteraturens mång-
fald 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. 

Prissumman är 5 000 euro och pristagarna deltar även 
på de större bokmässorna samt vid litterära evenemang i 
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Europa. En antologi med utdrag från de prisbelönta tit-
larna publiceras även på engelska för att främja översätt-
ning av böckerna. Översättning av de titlar som tilldelas 
EU:s litteraturpris är även prioriterade inom EU:s över-
sättningsstöd. 

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 2016 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 årli-
gen utvalda länderna samt att den utnämnda boken ska 
ha publicerats inom fem år innan priset tilldelas. Priset 
organiseras av ett konsortium bestående av Europeiska 
förläggarföreningen (The Federation of European Publis-
hers), Europeiska bokhandlarföreningen (The European 
and International Booksellers Federation) och Europeis-
ka författarkongressen (The European Writers Council).

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

Vinnarna väljs av analysföretaget för musikbranschen 
Nielsen Music med utgångspunkt i försäljning i EU:s 
medlemsländer, antal spelningar i radio, liveframträdan-
den och medverkan vid europeiska festivaler samt genom 
röstning och framtagande av data av European Broadcas-
ting Union (EBU) och radiostationer och festivaler som 
deltar i The European Talent Exchange Program. Den 
nederländska mässan/festivalen för europeisk popmu-
sik Eurosonic Noorderslag i Groningen, Nederländerna 
organiserar urvalsförfarandet och prisceremonin. Euro-
pean Border Breakers Award delades 2016 ut för trettonde 
gången. År 2016 var Seinabo Sey en an de artister som 
tilldelades priset.

I likhet med Europa Nostra finns även ett pris fram-
röstat av allmänheten inom musikområdet kallat Public 
Choice EBBA. År 2016 fick den brittiska artisten Dua Lipa 
publikens pris.

EU:s kulturarvspris Europa Nostra Award
Europa Nostra Award syftar till att främja hög kvalitet 
inom verksamheter på kulturarvsområdet och stimulera 
transnationellt utbyte inom sektorn. EU:s kulturarvspris 
organiseras av den ideella organisationen Europa Nostra. 
Pris delas ut för framstående insatser inom följande fyra 
kategorier: 
• Kategori 1: Bevarande: bevarande och restaurering av 

kulturarv samt omställning till nya användningsom-
råden (inom områdena arkitektur, kulturlandskap, 
historiska parker och trädgårdar, konstföremål, ar-
keologi samt industriminnesvård/industrilandskap).

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

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

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

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

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

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

Europeiska kommissionen har även instiftat ett nytt 
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arkitekturpris för nyutexaminerade europeiska arki-
tekter kallat Young Talent Architecture Prize (YTAP). 
Syftet är att stödja unga talanger som vill arbeta in-
ternationellt. Priset uppmärksammar även europeiska 
universitet som främjar kvalitet inom arkitekturområ-
det som en viktig del av den europeiska kulturen och 
ekonomin. Universitet och arkitekturskolor anmäler 
intresse om att delta. En jury utser sedan av nio kortlis-
tade projekt tre examensprojekt på Masternivå utifrån 
kriterierna ”excellence, authenticity, sustainability and 
innovative nature”. 

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 2016 beslutades att Rijeka (Kroatien) och 
Galway (Irland) blir europeiska kulturhuvudstäder 2020. 
Wroclaw (Polen) och Donostia-San Sebastian (Spanien) 
var europeiska kulturhuvudstäder 2016. Stockholm 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 
MEDIA. Stöden ska öka kapaciteten hos audiovisuella 
aktörer att utveckla europeiska audiovisuella verk som 
har internationell potential och underlätta europeisk 
och internationell samproduktion. Delprogrammet 
MEDIA ska ge stöd till utveckling av europeiska audio-
visuella verk, särskilt filmer och tv-produktioner inom 
drama, dokumentärer, barnproduktioner och anima-
tioner, samt interaktiva verk som dataspel och multi-
media. MEDIA ska också ge stöd till verksamhet som 
syftar till att stödja europeiska audiovisuella produk-
tionsbolag, särskilt oberoende produktionsbolag, för att 
underlätta europeisk och internationell samproduktion 
av audiovisuella verk.



14

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 un-
der 1,5 miljoner euro. Beloppet kan uppgå till högst 50 
procent av utvecklingskostnaderna.

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

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

Ansökningarna om enskilt projekt bedöms med grund 
i kriterierna relevans och europeiskt mervärde (20 po-
äng), innehållets och verksamheternas kvalitet (20 po-
äng), spridning av projektresultaten (20 poäng), 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, krea-
tiv dokumentär eller animation. Den sökande ska vara 
europeiska oberoende audiovisuella produktionsbo-
lag som producerar majoriteten av verket. För att vara 
godkänd för stöd krävs att minst tre tv-kanaler från tre 
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olika länder i delprogrammet MEDIA deltar i projek-
tet. Produktionen 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 
kostnaderna. Enbart för samproducerade tv-serier 
med en bidragsberättigande produktionsbudget på 
minst 10 000 000 euro kan högst 1 000 000 euro sökas. 
För kreativa dokumentärer får det ekonomiska stödet 
inte överstiga 300 000 euro eller 20 procent av de totala 
bidragsberättigande 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 0,75 euro 
och 1,05 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 2011 är inte godkända för ansökan.

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

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

Stöd till onlinedistribution 
Kreativa Europa har som delmål att stötta marknadsfö-
ring och distribution av audiovisuella verk på plattfor-
mar utöver biografen samt stödja uppkomsten av nya 
affärs- och distributionsmodeller. Detta görs genom att 
stödja onlinetjänster med hög andel europeiskt innehåll, 
skapandet av europeiska paket av filmer för leverans till 
onlinetjänster och innovativa lanseringskampanjer av 
europeisk film. Stödet till onlinetjänster är uppdelat i 
följande tre stödtyper:
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Stöd till VoD-tjänster
Leverantörer av VoD-tjänster kan söka stöd för drift eller 
upprättande av tjänst med hög andel europeiskt innehåll. 
Stödmottagare erbjuds ett treårigt partnerskap. Syftet är 
att stödja aktiviteter som stärker synligheten och ökar 
den globala publiken för europeiska audiovisuella verk.

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

Stöd till innovativa multiplattformreleaser
Detta stöd skall uppmuntra till innovativa multiplatt-
formreleaser (festival, biograf, tv, dvd, VoD, etc.) av euro-
peiska filmer. Varje film måste släppas i minst tre länder 
som deltar i delprogrammet MEDIA. Stödmottagare ska 
sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter till bran-
schen och gärna att utveckla nya affärsmodeller.

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 stöd-
formen. Europa Cinemas grundades 1992 och har ett 
flertal finansiärer utöver Kreativa Europa. Europa Cine-
mas stödjer europeiska biografer med icke-nationell eu-
ropeisk film på programmet och biografer som arbetar 
med europeisk film mot en ung publik. Ett syfte är också 
att underlätta samarbetet mellan de europeiska biogra-
fer som är med i nätverket. Olika typer av kompetens-
utveckling och aktiviteter ordnas också för medlems-
biograferna. Europa Cinema Awards delas årligen ut för 
Best Programming, Best Young Audience Activities och 
Best Entrepreneur. Europa Cinemas finns i 42 länder, 596 
städer och omfattar 977 biografer. För att kunna delta i 
nätverket krävs att biografen visar en viss procentandel 
icke-nationell europeisk film och har en väl utvecklad 
verksamhet för en ung publik. Samarbete på europeisk 
nivå och varierad programsättning kan öka bidragets 
storlek. 

Stöd till filmfestivaler 
Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler 
som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkun-
nighet och som har ett starkt program med europeisk 
film. Stödet kan sökas av festivaler med ett program som 

innehåller minst 70 procent europeisk film eller minst 
100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från minst 15 länder 
som deltar i delprogrammet MEDIA. Av dessa filmer ska 
även minst 50 procent vara icke-nationella. Stöd kan sö-
kas av privata företag, ideella organisationer, föreningar, 
stiftelser, kommuner, regioner etc. 

Stöd till internationella fonder för samproduktion 
Stödet syftar till att förenkla produktion och 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 publikutveckling 
Ett viktigt mål för Kreativa Europa är att främja intresset 
för och stärka tillgången till europeiska audiovisuella verk. 
Stöd kan därför sökas för olika typer av aktiviteter rörande 
publikfrågor och tillgänglighet. Stödformen som var ny i 
Kreativa Europa syftar till att öka filmkunnigheten (film 
literacy) och möjligheterna att uttrycka sig genom audio-
visuella medier. Aktiviteter som syftar till att tillgänglig-
göra det europeiska filmkulturella arvet bland barn och 
unga uppmuntras särskilt. Europas mångfald är en av kon-
tinentens styrkor, men också en utmaning för att filmer, 
tv-produktioner och dataspel ska spridas över gränserna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna kvalitet 
och innehåll (20 poäng), innovativ karaktär (20 poäng), 
relevans och europeiskt mervärde (20 poäng), spridning 
av projektresultaten (20 poäng), projektgruppens kvalitet 
(10 poäng) och effekt och hållbarhet (10 poäng). Extra 
automatiska poäng ges till projekt som riktar sig till en 
yngre publik/barn upp till 12 år (5 extra poäng).

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. Det nya lånegarantiinstru-
mentet 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 
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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 bankväsendet 
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, motver-
ka denna problematik. De kulturella och kreativa verk-
samheterna får också ökad kunskap om de affärsmässiga 
delarna av att driva företag. Kommissionen framhåller 
att satsningar på små och medelstora företag inom bran-
scher med kulturell och kreativ verksamhet är bra ur ett 
riskperspektiv: genom en mer mångfacetterad låneport-
följ får banker och 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. Ansökningsperioden är öp-
pen till slutet av programperioden 2020 och intermediä-
rer i cirka 15 länder förväntas kunna få stöd inom ramen 
för satsningen. Ansökningar hade år 2016 inkommit från 
Frankrike, Spanien och Rumänien och beviljats 2017. Ak-
törer från ytterligare länder har ansökt 2017. I juni 2017 
hade ingen svensk part ansökt hos EIF.6

Stöd till europeiska samarbetsprojekt med fokus 
på integration via konst, kultur och audiovisuella 
medier
Mot bakgrund av den rådande situationen i Europa fat-
tade Europeiska kommissionen och medlemsstaterna 
beslut om en ny stödform 2016 inom det sektorsövergri-
pande programområdet inom Kreativa Europa. Det var 
en engångsutlysning om stöd för sektorsövergripande 
projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, 
kultur och audiovisuella medier.

En av huvudmålsättningarna för Kreativa Europa är 
att utveckla, skydda och främja europeisk kulturell och 
språklig mångfald. I en tid när många flyktingar kommer 
till EU är interkulturell dialog en viktig prioritering inom 
unionen. Interkulturell dialog genom kultur, konst och 
audiovisuella medier bedöms spela en viktig roll för att 
förbättra den ömsesidiga förståelsen mellan värdlandets 
befolkning och flyktingarna. Syftet med utlysningen var 
att stödja sektorsövergripande projekt för att underlätta 
flyktingarnas integration, öka ömsesidig kulturell för-
ståelse och främja interkulturell och interreligiös dialog, 
tolerans och respekt för andra kulturer. Målet var att ge 
stöd till transnationella kulturella och audiovisuella pro-
jekt som kan:
• hjälpa flyktingar delta i samhället och uttrycka sig 

utan att nödvändigtvis omedelbart tala värdlandets 
språk,

• fungera som plattformar för lärande och främja re-
spekt och förståelse för mångfald, interkulturell och 
medborgerlig kompetens samt demokratiska värde-
ringar,

• ge EU:s medborgare möjlighet att upptäcka, lära av 
och förstå flyktingars värderingar och kulturer – och 
samtidigt återupptäcka och berika sina egna,

• stödja visande och medskapande av kulturella och/el-
ler audiovisuella verk i hela Europa,

• erbjuda möjlighet till samarbete med organisationer 
inom andra sektorer för att stimulera en mer omfat-
tande, snabbare, effektivare och mer långsiktig lös-
ning på denna globala utmaning.

För att söka stöd behövde organisationer i Europa gå 
samman och bilda ett partnerskap bestående av minst 
tre organisationer baserade i minst två olika länder i Eu-
ropa. Partnerskapet skulle bestå av minst en huvudsö-
kande och två partnerorganisationer. Organisationerna 
skulle vilja skapa och utforska initiativ för att stödja in-
tegrationen av flyktingar och även dela med sig av sina 
erfarenheter och resultat. Partnerskapet kunde omfatta 
organisationer från de kulturella och kreativa sektorerna, 
men även från andra sektorer som exempelvis humani-

 
 6. Europeiska investeringsfondens webbplats: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
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tära organisationer, organisationer inom offentlig sektor, 
utbildning, hälso- och sjukvård, det sociala området etc.

Stöd kunde sökas om minst 100 000 euro och högst 
200 000 euro. Totalt 80 procent av kostnaderna täcks av 
EU-stödet och resterande 20 procent av totalbudgeten går 
konsortiet in med tillsammans. Projektet kunde pågå i 

längst 24 månader. Bedömningskriterierna var relevans 
för projektet och tillhörande strategier (40 poäng), kva-
liteten på projektets innehåll och verksamhet inom det 
kreativa partnerskapet (30 poäng) och projektets sprid-
ning och potentiella inverkan (30 poäng).
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Här följer en redovisning av de projekt med svensk med-
verkan som under kalenderåret 2016 har fått beslut om 
finansiering genom Kreativa Europa.

PROJEKT MED SVENSK MEDVERKAN I
EU-PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 2016

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

Delprogrammet Kultur 11 10 11

Delprogrammet MEDIA 59 52 51

Sektorsövergripande ingen ingen 
programomåde utlysning utlysning 5

Totalt Kreativa Europa 70 62 67
* I dessa siffror ingår inte de europeiska nätverk inom delprogrammet Kultur som 
beviljats stöd eftersom inget av nätverken som fick stöd 2014 har sin juridiska 
bas i Sverige. De 42 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas och 
de 54 audiovisuella yrkesverksamma som deltog i fortbildning som finansierats 
via delprogrammet MEDIA redovisas heller inte i dessa siffror.  
 

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

Delprogrammet Kultur 11 276 284 6 349 107 3 861 061

Delprogrammet MEDIA 7 657 375 4 557 035 5 027 493

Sektorsövergripande ingen ingen 
programområde utlysning utlysning 970 240

Totalt Kreativa Europa  18 933 659 10 906 142 9 858 794
* I de ovan redovisade summorna ingår stöd till projekt där svenska aktörer deltar som 
antingen enskild sökande part, projektledare eller projektpartner,  inte hur stor del av 
stödet varje enskild organisation i ett samarbetsprojekt mottar. För samarbetspro-
jekt där flera länder deltar redovisas därför hela stödsumman. men inte stödet till de 
europeiska nätverk på kulturområdet med svenska organisationer som medlemmar. 
Stödet till europeiska nätverk ingår inte i summan eftersom det inte finns information 
om i vilken grad nätverksmedlemmarna får del av stödet och hur stor summa som 
utbetalats 2016. Organisationer inom den svenska kultursektorn är medlemmar i 
de flesta av nätverken. Stödet via Europa Cinemas till de 42 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 stödsum-
man. För övriga projekt inom delprogrammet MEDIA tillföll hela bidragsbeloppet den 
svenska organisationen. Inom stödet i det sektorsövergripande programområdet 
redovisas summan för hela projektet eftersom det inte heller där finns tillgänglig 
information om hur stor del av stödet varje enskild organisation mottar.  
 

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

Delprogrammet Kultur 11 10 12

Delprogrammet MEDIA 45 35 31

Sektorsövergripande ingen ingen 
programområde utlysning utlysning 9

Totalt 56 45 52

TABELL 4 SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET KULTUR 2016
    Totalt  Totalt antal 
    antal svenska  beviljade 
    organisationer  ansökningar Beviljat 
   Totalt antal i ansök- Totalt antal med svenska belopp 
 Totalt Totalt antal ansökningar ningarna om svenska organi- deltagande (euro), 
 antal inkomna beviljade från svenska samarbets- sationer som organisa- svenska 
 ansökningar ansökningar projektledare projekt beviljats stöd tioner aktörer

Större samarbetsprojekt, projektledare 125 15 3  0 0 0

Större samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u. 27 1 1 1 832 661

Mindre samarbetsprojekt, projektledare 404 51 13  2 2 389 998

Mindre samarbetsprojekt, partner i.u. i.u. i.u. 50 7 6 1 181 547

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

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

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

Totalt, samtliga stödformer 771 104 18 79 12 11 3 861 061
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STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET KULTUR 2016
År 2016 tilldelades projekt med svensk medverkan, an-
tingen som projektledare eller partner totalt 3 861 061 euro. 
Sammanlagt 12 svenska organisationer som deltar i 11 pro-
jekt har fått stöd inom delprogrammet Kultur. Totalt 10 
organisationer deltar i europeiska samarbetsprojekt, en i 
europeisk plattform och ett förlag har fått stöd för det av-
slutande året av ett 3-årigt översättningsprojekt. 

Av de svenska organisationerna som deltar i euro-
peiska samarbetsprojekt deltar en organisation i större 
samarbetsprojekt och nio i mindre samarbetsprojekt. Två 
svenska organisationer är projektledare för mindre sam-
arbetsprojekt och de övriga deltar som partners. 

Den totala stödsumman som beviljas ett projekt delas 
mellan projektdeltagarna. Det finns ingen tillgänglig in-
formation om hur stor del av bidragsbeloppet som hela 
projektet beviljas och som fördelas till respektive orga-
nisation som deltar i projekten. Det finns därför ingen 
exakt siffra över vilken bidragssumma som kommer 
svenska aktörer till del. Svenskt deltagande i europeiska 
samarbetsprojekt är positivt oavsett om en aktör deltar 
som projektledare eller som partner. Deltagandet inne-

bär en stärkt internationalisering av det svenska kultur-
livet, vilket är gynnsamt för såväl kulturorganisationerna 
som för publiken i Sverige och i Europa. De projekt som 
genomförs leder till ökad kapacitetsuppbyggnad inom 
organisationerna och kultursektorn.

Stöd till europeiska samarbetsprojekt 
Europeiska samarbetsprojekt är den stödform inom 
Kreativa Europa som erbjuder störst stödmöjligheter för 
kulturaktörer. Europeiska organisationer inom musik, 
scenkonst, bild- och formkonst, design, hantverk, arki-
tektur, litteratur, bibliotek, tidskrifter, kulturarv etc. kan 
söka stödet. I utlysningen om stöd till europeiska samar-
betsprojekt inkom totalt 529 ansökningar från organisa-
tioner i Europa. Av dessa gällde 125 större samarbetspro-
jekt och 404 mindre samarbetsprojekt. 

Totalt 66 europeiska samarbetsprojekt beviljades stöd 
om 37 139 282 euro i omgången. 

I bidragsomgången beviljades totalt 51 mindre samar-
betsprojekt stöd om totalt 9 847 360 euro. Gällande stödet 
till större samarbetsprojekt beviljades totalt 15 ansökning-
ar totalt stöd om 27 291 922 euro. Konkurrensen var i lik-
het med de tidigare utlysningarna mycket hård. Totalt 12, 

TABELL 5. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET MEDIA 2016
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Utvecklingsstöd, 
enskilt projekt (två ansökningstillfällen) 807 124 32 5 250 000

Utvecklingsstöd, slate funding 124 75 9 8 1 343 714

Stöd till tv-program (två 
ansökningstillfällen) 143 57 9 3 949 000

Distributionsstöd, 
selektivt (två ansökningstillfällen) 1053 475 40 18 348 700

Distributionsstöd, automatiskt 322 291 9 9 577 885

Stöd till onlinedistribution 
(inkl. 3-årigt stöd, partnerskapsavtal) 46 22 5 2 304 000

Stöd till säljagenter 42 36 0 0 0

Stöd till filmfestivaler 154 36 3 1 75 000

 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 
Stöd till marknadsaktiviteter utlysning 2016 utlysning 2016 utlysning 2016 utlysning 2016 utlysning 2016

Stöd till internationella 
samproduktionsfonder 7 6 0 0 0

Stöd till fortbildning 87 54 0 0 0

Stöd till publikutveckling 48 16 1 3* 567 749

Stöd till dataspelsutveckling 138 25 6 2 290 445

Stöd till biografnätverk 1 1 0 0/42** 321 000

Total, samtliga stödformer     5 027 493
*Svenska organisationer var partners i de samarbetsprojekt som fick stöd för 3-årigt partnerskapsavtal.

** Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tilldelas stöd som vidarebefordras till nätverkets medlemmar. Totalt 42 svenska biografer var del av nätverket 2016 och fick dela på 
den angivna stödsumman.



22

6 procent av ansökningarna om mindre samarbetsprojekt 
beviljades och 12 procent av de större samarbetsprojekten.

Bifallsprocenten för de mindre samarbetsprojekten var 
13 procent år 2015 och 11 procent år 2014 och för de större 
projekten 14 procent år 2015 och 28 procent år 2014. Under 
det föregående Kulturprogrammet 2007–2013 beviljades 
cirka 30 procent av de mindre projekten stöd. I den sista 
ansökningsomgången 2013 fick jämförelsevis 114 mindre 
samarbetsprojekt stöd och 14 fleråriga samarbetsprojekt. 
Det totala antalet mindre samarbetsprojekt som bevilja-
des 2016 var fortfarande klart färre även i denna omgång 
i jämförelse med den förra programperioden.

Svenska organisationer var projektledare för 13 an-
sökningar om mindre samarbetsprojekt  och tre ansök-
ningar om större samarbetsprojekt. Detta var en ökning 
jämfört med såväl 2014 och 2015, vilket visar att intresset 
från svensk del att också leda projekt ökar. 

Totalt 77 svenska organisationer deltog i ansökningar-
na, 50 svenska organisationer som partner i ansökning-
arna om mindre samarbetsprojekt och 27 i ansökningar 
om större samarbetsprojekt. Det visar att svenska kultur-
aktörer är aktiva och vill samarbeta internationellt.

I jämförelse med de två föregående åren (2015 och 
2014) var utfallet för svensk del jämbördigt med dessa 
års resultat gällande antal deltagande svenska organisa-
tioner. Det var till och med fler svenska organisationer 
som fick stöd i omgången 2016 än tidigare år.  Den totala 
beviljade summan var dock lägre 2016 än 2015 och 2014 
på grund av att de svenska organisationerna framförallt 
fått stöd för medverkan i mindre samarbetsprojekt, där 
stödsumman är max. 200 000 (jfr 2 000 000 för större 
samarbetsprojekt.) År 2014 beviljades många större sam-
arbetsprojekt, vilket gav en hög summa. Det förklarar 
skillnaden i beviljat belopp under perioden 2014–2016.

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

Den svenska organisationen Compagnie Jus de la Vie 
deltar som partner i de större samarbetsprojektet Dance 
on Pass on Dream on och nio svenska organisationer del-
tar i mindre samarbetsprojekt:
• Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland (pro-

jektledare) och Changemaker AB (partner) i projektet 
Digitally crafting new communities of practice

• Teatermaskinen (projektledare) i projektet Reclaim 
the future – nomadic carnivals for change

• Livrustkammaren i projektet In-NovaMusEUm: Mu-
seums comes back to the locals through art and food

• Tensta konsthall i projektet They were, those people, a 
kind of solution

• Sound of Stockholm i projektet C3IC Club Contempo-

rary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, 
Network and Development

• Producentbyrån i projektet Moving Beyond Inclusion
• Studio Emad Eddin i projektet Performance(s) be-

tween two shores: Arab Artists in Europe
• Sagohuset i projektet Family Separation Through Im-

migration – Dramatizing Anectotal European History

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

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt 
(larger scale cooperation projects)
Tre projektledare från Sverige ansökte om stöd till större 
samarbetsprojekt och 24 svenska organisationer ingick 
som partners i ansökningsomgången. Totalt beviljades 
en svensk organisation stöd för att delta som partner i ett 
större samarbetsprojekt. 

Projekttitel 

Dance on Pass on Dream on
Projektledare

Diehl+Ritter, Tyskland 
Partners

Compagnie Jus de La Vie, Sverige, Sadler’s Wella, Storbritannien 
Belgrad Dance Festival, Serbien 
Codarts Rotterdam, Nederländerna 
Curtain Call Productions, Belgien 
Niederoserreichische Kulturszene Betriebs, Österrike 
Nomad Dance Academy, Slovenien 
Stiching Holland Dance Festival, Nederländerna
Konstområde 

Dans
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 832 661
Startdatum

1 juni 2016
Slutdatum

31 maj 2019
Projekttid

36 månader
Projektets webbplats

http://dopodo.eu/ 

Dance On Pass On Dream On ska skapa en europeisk 
strategi för hållbar danspraktik där värdet av ålder och 
kunnande på scen och i samhället lyfts fram. Nio dans-
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institutioner från åtta europeiska länder ska utveckla och 
genomföra ett mångfacetterat transnationellt projekt för 
att ”honour the value of embodied memory” och motar-
beta förutfattade meningar om vad det kan innebära att 
vara gammal. Projektet har tre huvudsakliga delar: Dance 
on handlar om att inkludera erfarna, äldre dansare och 
skapa en modell för en hållbar konstnärlig karriär. Pass 
on handlar om nya utbildningsmetoder och konstnärliga 
metoder för överföring från en generation till nästa och till 
publiken. Dream on syftar till att ändra hur ålder uppfat-
tas genom att använda innovativa och generationsövergri-
pande format för äldre personers deltagande som publik. 
Målen ska uppfyllas genom följande nio olika aktiviteter: 
Dance On-ensemblen ska anställa sex dansare över 40 år 
i 20 månader, skapa fyra nya produktioner med exceptio-
nella koreografer, genomföra sex stycken så kallade mobila 
dialoger med unga koreografer och äldre dansare, 80 pre-
sentationer i 12 länder, 5 festivaler, 11 intergenerationalla 
projekt med seniorer, 11 event för att sprida erfarenheter, 
skapa 7 lärplattformar för kapacitetsbyggnad, utveckling 
och användning av digital dokumentation och skapandet 
av en webbaserad Toolbox. Projektet består av ett natio-
nellt danshus, en regional festival, tre dansproducerande 
konstnärsledda organisationer, två internationella dans-
festivaler, ett universitet som bedriver högkvalitativ forsk-
ning och som projektledare en innovativ organisation som 
arbetar med förändringsprocesser inom kulturområdet. 

Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt
Totalt 50 svenska organisationer ingick i projektansökning-
arna, varav tio svenska organisationer deltog som projekt-
ledare. Två ansökningar från svenska projektledare bevil-
jades och ytterligare sju svenska organisationer beviljades 
stöd för att delta som partners i mindre samarbetsprojekt. 

Projekttitel 

EUdigiTAC −Digitally crafting new communities of 
practice 
Projektledare

Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland, Sverige
Partners

Changemaker AB, Sverige 
Tartu Ulikool, Estland 
Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese – Confartigianato, Italien 
Konstområde 

Hantverk, design, kulturarv
Region/län (svensk organisation)

Region Västra Götaland
Stad (svensk organisation)

Göteborg
Beviljat belopp (euro)

189 998

Starttid

1 maj 2016
Sluttid

30 april 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

http://eudigitac.eu/

Partnerskapet består av organisationer från tre olika lo-
kala grupper som arbetar med handarbete/konsthant-
verk (Sverige: vävning, Italien: vävning, broderi, stick-
ning och sömnad, Estland: textil och metall). De ska 
samarbeta transnationellt för att skapa en bro mellan 
traditionella former av hantverkskunnande, där kunska-
pen håller på att förvinna eller försvagas, och digitalise-
ringens möjligheter. Detta görs genom användning av 
digital teknologi för att utforska hur taktila kunskaper/
kunnande inom konstformen kan utvecklas tillsammans 
med nya publiker och vilka nya metoder för bevarande av 
dessa traditionella tekniker och nya affärsmodeller som 
kan utvecklas för verksamheterna. Projektet handlar 
också om att stärka tillgången till kunskap om metoder 
för att arbeta med digital kulturproduktion och distribu-
tion inom hantverksområdet. 

Projekttitel 

Reclaim the Future – Nomadic Carnivals for Change
Projektledare

Teatermaskinen, Sverige
Partners

Visoes Uteis Associacao, Portugal 
Savienojums, Lettland, 
Compagnie des Mers du Nord, Frankrike 
Rural Nations Scotland, Storbritannien
Konstområde 

Scenkonst, konstområdesövergripande 
Region/län (svensk organisation)

Västmanlands län
Stad (svensk organisation)

Riddarhyttan
Beviljat belopp (euro)

200 000
Startdatum

1 juni 2016
Slutdatum

29 juli 2018
Projekttid

27 månader
Projektets webbplats

www.reclaimthefuture.org/

I Reclaim the Future har fem teaterkompanier från Yttre 
Hebriderna i Skottland, Sverige, Frankrike, Lettland och 
Portugal gått samman för att skapa en nomadisk karneval 



24

för förändring. De fem projektpartnerna ser konst som ett 
sätt att skapa drömmar och handlingskraft. Reclaim the 
Future handlar om att skapa en gemensam plattform där 
berättelser från olika delar av Europa kan bli hörda och 
delade. Tillsammans med lokalsamhällen skapar karne-
valerna platser där de lokala perspektiven är i centrum för 
att tillsammans dela erfarenheter om det samtida Europa. 

”Karnevaler är ett firande av mångfald och en plats där 
du kan fly från verkligheten för en stund och skapa din egen 
berättelse. Karnevalerna skapar parallella verkligheter på 
en annan nivå som ger oss verktyg för att reflektera över 
oss själva och världen vi lever i. Alla kan delta i karnevalen. 
Publiken bjuds in att delta i den konstnärliga processen och 
projektet främjar mobilitet för konstnärer genom att skapa 
och dela teaterföreställningar med varandra och bjuda in 
konstnärer att arbeta i partnerländerna. Detta arbetssätt 
bygger platser där kultur och olika röster möts i ett gemen-
samt narrativ om Europa som vi alla lever i tillsammans.”

Ett film- och forskningsteam deltar i projektet för att 
dokumentera, samla, formulera och analysera erfarenhe-
terna. Det långsiktiga målet med projektet är att främja 
samarbete genom ett internationellt nätverk, de delta-
gande konstnärerna, civilsamhället, forskare och publik, 
särskilt dem vars röster sällan ges möjlighet att höras. 
Syftet är att bygga en hållbar framtid tillsammans.

Projekttitel 

In-NovaMusEUm: Museums comes back to the locals 
through art and food 
Projektledare

Centro Europeo per il Turismo, Cultura, Spettacolo, Italien
Partners

Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska 
museet (Skoklosters slott deltar), Sverige 
Tirana Ekpres (The Alernative Art Space of Tirana), Albaninen 
Theodoros Papagiannis Museum of Contemporary Art, Grekland 
Cofac Cooperativa de Formacao e Animacao Cultural, Portugal 
Konstområde 

Kulturarv, museer
Region/län (svensk organisation)

Uppsala län
Stad (svensk organisation)

Skokloster
Beviljat belopp (euro)

193 542
Startdatum

1 oktober 2016
Slutdatum

30 mars 2018
Projekttid

18 månader
Projektets webbplats

www.innovamuseum.org/

Vilka är utmaningarna för ett museum i periferin? Vil-
ken strategi bör ledningen implementera för att nå nya 
publiker? Konst och mat är två grundläggande delar av 
livet och förmedlar den lokala identiteten. Hur kan lokal-
samhället samarbeta med museer för att stärka synergier 
mellan mat och konst? Det är några av de frågor som pro-
jektet In-NovaMusEUm vill utforska och finna svar på. 

Partnerskapet består av två museer (Skokloster slott i 
Sverige och Theodoros Papagiannis Museum i Grekland) 
samt fem assoicierade partnermuseer: Palazzo Chigi di 
Ariccia (Italien), Kilkis Museum (Grekland), National 
museum George kastrioti skanderbeg, Muzeu Arkeolo-
gjik Durres (Tyskland), Museu Bordalo Pinheiro (Por-
tugal). Museinätverk i partnerländerna deltar även indi-
rekt. Tirana Ekspress  är ett “creative and participative 
lab” och CICANT R&D Unit vid Lusofona universtet och 
Cultural Department of Patras University bidrar med 
teknisk kunskap. Projektet leds av italienska Centro Eu-
ropeo per il Turismo, lo Spettacolo e la Cultura. 

Projektet är strukturerat i fem delar:
1) Utbildning och kompetensutveckling samt forskning 

gällande strategier för publikutveckling för perifera 
museer.

2) Deltagande arrangemang tillsammans med lokal-
samhällen och lokala konstnärer.

3) Pilotprojekt för digitalt engagemang.
4) Europeiska nätverksaktiviteter.
5) spridning på europeisk nivå. 

Några av projektets aktiviteter:
• Genomförande av en delad strategi för publikutveck-

ling relaterad till konst och mat för perifera museer 
inom EU.

• Implementering av fem pilotprojekt om publikut-
veckling och digitalt deltagande (digital engagement).

• Utveckla en kurs om digitalt deltagande.
• Inkludera lokalsamhället och yngre konstnärer ge-

nom lokala evenemang, workshops och utställningar 
relaterade till konst och mat.

• Involvera lokalsamhället genom initiativet Local Mu-
seum Participative Labs.

• Skapa ett digitalt verktyg för spridning av konstverk. 

Projekttitel 

They were, those people, a kind of solution
Projektledare

What, How & for Whom (Sto, kako i za koga udruge), Kroatien 
Partners

Tensta konsthall, Sverige 
European Institute for Progressive Cultural Policies (EIOCP – Eu-
ropaisches Institut fur Progressive Kulturpolitik), Österrike 
Centre for Peace Studies (Udruge centar za mirovne studije), Kroatien 
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Konstområde 

Bildkonst, konstområdesövergripande
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm/Spånga-Tensta
Beviljat belopp (euro)

192 284
Startdatum

1 september 2016
Slutdatum

30 september 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

http://eipcp.net/projects/kos/about

They were, those people, a kind of solution är en långsiktig 
kollaborativ plattform som består av organisationerna 
What, How & for Whom/WHW från Zagreb, Tensta 
konsthall från Stockholm, eipcp - European Institute for 
Progressive Cultural Policies från Wien och Centre for 
Peace Studies (CMS) från Zagreb. 

Projektet ska koppla samman konstnärer och kultur-
organisationer med migranter genom att analysera röt-
ter/ursprung och vilken inverkan migration av arbete har 
samt utveckla kreativa strategier för att adressera frågor 
om social inkludering och interkulturell kommunika-
tion. Syftet är att skapa kulturaktiviteter och forskning 
som leder till nya modeller för socialt engagemang i konst 
och kultur, vilket svarar upp mot föränderligheten i da-
gens Europa. Genom sammankopplade tematiska trådar: 
The Gastarbeiters – Permanent Guests, Migration and the 
Struggle for Social Justice, Spaces for Intercultural Environ-
ment, and Art is a Passport, innehåller projektet följande 
delar: 
• Konstnärliga och diskursiva events: 6 utställningar 

med samtida konst, 4 serier med publika samtal, sym-
posium och filmvisning, internationell konferens, ett 
så kallat Public Forum med migranter,

• Utbildning och evenemang för migranter och 
flyktingar: 1 utbildning, 4 workshops, 4 arbetsgrupper 
för att skapa en architectural model and public cam-
paign for integration-intercultural centre in Zagreb.

• Publikationer: 2 upplagor av en webbtidskrift, 3 upp-
lagor av en tidning för konsthallarna samt en bok om 
resultatet av projektet.

Konstnärer och kulturskapare från olika europeiska län-
der och även utanför Europa kommer ta del i projektet. 
“Through addressing social transformations brought about 
by the migration of labour in various international contexts, 
the project will foster involvement with diverse local and 

community organizations, develop relations with new au-
diences from underrepresented communities, build capacity 
of cultural workers and institutions involved, and enable 
transnational circulation of artistic ideas and projects.”

Projekttitel 

C3    IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classi-
cal: Events, Outreach, Network and Development 
Projektledare

Piranha Arts, Tyskland
Partners

Sound of Stockholm, Sverige 
Musiccase, Estland 
Stiching Cross-Linx, Nederländerna
Konstområde 

Musik
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

200 000
Startdatum

1 maj 2016
Slutdatum

30 april 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

www.c3festival.com/

Projektet C3-IC fokuserar på musik utanför genregränser-
na genom Indie-Classical (IC). Indie-Classical är nutida 
klassisk musik blandat med pop, rock, världsmusik och 
electronica. Artisterna och spelplatserna över Europa är 
noga utvalda och aktiva inom IC. Liveakterna inom C3 
skärper fokus ytterligare genom att att utforska en av sub-
genrerna inom IC new classical mingled with electronica. 

C3⊂IC består huvudsakligen av tre delar: 
• En “C3 Roadshow” konsertserier med konstnärliga 

samarbeten. Det är deltagarna i partnerskapet väljer 
ut en turnerande grupp som framför konserter i det 
offentliga rummet. Artisterna får möjlighet att nå ut i 
olika delar av Europa och utveckla deras konstnärsskap. 
Ett exempel är Groupmuse teaser concerts som arrang-
eras online, men genomförs i privata hem, som ett sätt 
att nå ny publik. 

• Workshops med IC-experter som samarbetar med 
lokala utbildningsinstitutioner och elever och unga 
professionella musiker. 

• Skapa och arrangera möten för European Indie-Classi-
cal Network vid  konferensen/mässan Classical:NEXT 
samt lokala nätverksmöten i samtliga partnerländer. De 
lokala mötena inkluderar lokala professionella och insti-
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tutioner (t.ex. exportorganisationer) och ska stärka ban-
den mellan dem samt nå nya marknader och publiker.  

Projekttitel 

Moving Beyond Inclusion
Projektledare

Candoco Dance Company, Storbritannien
Partners

Producentbyrån, Sverige 
Hrvatski Institut Za Pokret i Ples, Ungern 
Associazione Incontri Internationali Di Rovereto Oriente Occidente 
Teatro Danza Musica, Italien 
Tanzfähig Wohlfarter Richarz, Tyskland
Konstområde 

Musik
Region/län (svensk organisation)

Västra Götaland
Stad (svensk organisation)

Göteborg
Beviljat belopp (euro)

199 920
Startdatum

1 juli 2016
Slutdatum

29 juni 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

www.movingbeyondinclusion.eu

Moving Beyond Inclusion är ett tvåårigt projekt som syf-
tar till att utveckla färdigheter, expertis och publik för 
den professionella inkluderande sektorn av personer med 
funktionsvariationer. Projektet grundar sig i övertygelsen 
om att arbeta inkluderande ger ett mer spännande, intres-
sant och konstnärligt arbete, även för publiken. Partner-
skapet består av de ledande aktörerna inom inkluderade 
professionell danspraktik. 

De deltagande organisationerna har visat och blivit 
uppmärksammade för vikten av och kvaliteten på ar-
betet som de bedriver. Möjligheterna för dansare med 
funktions variationer att utveckla deras arbete och 
samarbeta är dock begränsat. Det är brist på träning, 
arbetstillfällen och förståelse för en inkluderande praktik 
i danssektorn generellt, vilket projektet menar minskar 
utvecklingspotentialen i danssektorn. I syfte att adressera 
dessa frågor ska projektet Moving Beyond Inclusion bidra 
med professionell träning, uppträda inför publik, och ar-
rangera showcases och diskutera inklusiva praktiker i 
Storbritannien, Kroatien, Tyskland, Italien, Sverige och 
Schweiz. 

Projektet består av fyra delar:
1) Utveckling av färdigheter för dansare och koreografer 

samt administrativ personal.

2) Skapa nya konstnärliga verk för en internationell publik.
3) Stärka kunskapen om publikarbete.
4) Symposier för att skapa förändring i gällande uppfatt-

ningar om dans, funktionsvariationer och kvalitet.  
Projektets effekter är innovation gällande publikut-
veckling för att kommunicera bredare om inklude-
rande arbete, ökade arbetsmöjligheter, utbildning och 
mobilitet för dansare med funktionsvariationer, och 
ökad kapacitet för dansorganisationer att ytterligare 
sprida deras inkluderande arbete. 

Projekttitel 

Performance(s) between two shores: Arab Artists in Europe 
Projektledare

Les Bancs Publics – Lieux d’experimentations culturelles, Frank-
rike
Partners

Studio Emad Edin, Sverige 
Freihandelszone, Tyskland 
Shubbak: a Window on Contemporary Arab Culture, Storbritannien 
Palais des Beaux Arts, Belgien 
Stitching Dance on the Edge, Nederländerna
Konstområde 

Dans, teater
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

195 803
Startdatum

1 juni 2016
Slutdatum

31 december 2017
Projekttid

19 månader
Projektets webbplats

www.lesbancspublics.com/cooperation-internationale/performan-
ces-between-two-shores/

Performance(s) between two shores : Arab artists in Europe 
är ett viktigt och strategiskt svar på det ökande behovet 
inom kultursektorn och i europeiska samhällen att i 
kontexten av migration från arabiska länder, från några 
av Europas ledande festivaler och kulturorganisationer 
inom scenkonstområdet. 

Projektet består huvudsakligen av två delar. Den första 
handlar om utvecklig av färdigheter och kunskapsöver-
föring (skills development and knowledge transfer) och den 
andra om att skapa innovativa nya verk och deltagande 
praktiker som involverar många av de pubiker och grup-
per som i dag inte har tillgång till kultur i dagens Europa, 
med särskilt fokus på migranter och flyktingar. Projektet 
syftar till att:
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• Utveckla nya publiker för konst och kultur
• Utveckla nya kunskaper och kompetenser hos konst-

närer från arabvärlden som nyligen etablerat sig i Eu-
ropa och inom europeiska scenkosntorganisationer. 

• Öka den interkulturella kunskapen
• Främja mobilitet, skapande och transnationell cirku-

lation av konstnärliga verk i och utanför Europa. Pro-
jektet ska stärka samarbetetet mellan organisationer, 
stärka de professionella möjlighetern för konstnärer 
som varit

• Skapa nya publiker samt bygga kunskap, data, och 
förståelse och dela goda exempel och metodutveck-
ling inom kultursektorn I Europa. 

Projekttitel

FAIDRA − Family Separation Through Immigration – Dra-
matizing Anectotal European History
Projektledare

Kentro Spoudon Laikou Theatrou, Grekland 
Partners

Teater Sagohuset, Sverige 
Fundacja Dobra Wola, Polen 
Théâtre de marionettes de Belfort, Belgien 
Fondatsya Za Rodopite, Bulgarien 
Asociatia Centrul European de Educatie si Cultura Artemis, Rumänien 
Symvouloi anaptyxiakou schediasmou evrenas kai organosis etaireia 
periorismenis efthynis prisma, Grekland, Teatro dei Venti, Italien
Konstområde 

Teater, musik, dockteater, film
Region/län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Lund
Beviljat belopp (euro)

199 998
Startdatum

1 oktober 2016
Slutdatum

30 september 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

http://theatrestudies.gr/faidra-project/

Huvudsyftet med projektet är att belysa EU:s icke-officiella 
närtida historia och de viktiga sociala och kulturella bud-
skap den för med sig för människorna i Europa, genom 
dokumentär teater. Fokus är immigration som ägde rum i 
Europa efter 1990 och kollapsen av ex-Sovjetunionen och 
de effekter som dessa händelser hade för livet för de fa-
miljer för vilka immigration ofta betydde separation och 
uppbrott. De personliga berättelser och vittnesmål av eu-
ropeiska familjer som upplevde immigration i olika sam-
manhang och perioder blir material för teaterföreställ-
ningen FAIDRA.

Projektet utforskar vad dokumentär teater kan vara 
och använder flera olika uttrycksformer som skådespe-
leri, musik, dans, mim, dockteater och digital teknologi. 
Föreställningen ska visas i alla partnerländer och även 
turnera till andra spelställen i Europa. Produktionen 
innehåller forskning, publikengagemang samt sex in-
ternationella eller nationella seminarier för skådespelare 
och andra yrkesutövare inom scenkonstområdet, som er-
bjuder kompetensutveckling om dokumentär teater. Pro-
jektet innehåller även en vandringsutställning som do-
kumenterar projektets tematik. Utställningen kommer 
även vara del av ett pedagogiskt arbete riktat till skolor. 

Samproduktionen FAIDRA sammanför skådespelare 
och andra kulturarbetare från olika europeiska länder. 

Stöd till europeiska plattformar
Det fattades inget nytt beslut 2016 om stöd till europiska 
plattformar. De plattformar som tidigare fått stöd bevil-
jades stöd för trejde och sista året 2016.

Den svenska föreningen Littfest fick 2014 stöd som part-
ner i plattformen E-merging creativity (numera Versopo-
lis) som har fokus på litteratur och översättning. Plattfor-
men består av europeiska litteraturfestivaler och förlag 
och syftet är bland annat att europeisk poesi ska finna nya 
läsare även utanför hemlandet. Ännu inte så väletablerade 
poeter är i fokus för projektet. De utvalda poeterna och 
författarna får ökad uppmärksamhet genom deltagande 
på litteraturfestivaler och översättningar av deras verk. 
Den digitala plattformen Versopolis European Review of 
Poetry, Books and Culture är del av projektet. 

Plattform

E-merging Creativity (Versopolis)
Koordinator

Beletrina, Academic Press, Slovenien
Konstområde

Litteratur/poesi
Medlemmar

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

366 196*
Projektets webbplats

www.versopolis.com
* Exakt summa för 2016 finns inte att tillgå.
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Utöver Littfest som är partner i Versopolis-plattformen 
är det flera svenska konst- och kulturaktörer som utan att 
formellt delta i någon plattform har fått nytta av de exis-
terande plattformarna som en arena för konstutövande 
och för att nå en europeisk publik.

De övriga sju plattformar som fått stöd är:
• Liveurope www.liveurope.eu/
• Future Architecture http://futurearchitectureplatform.

org/
• European Talent Exchange Program 3.0 www.etep.nl/
• Literary Europe Live www.lit-across-frontiers.org/lit-

erary-europe-live/
• Aerowaves www.aerowaves.org/
• In Situ www.in-situ.com
• SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in 

Europe http://shapeplatform.eu/

Stöd till europeiska nätverk
Det fattades inget nytt beslut 2016 om stöd till europiska 
nätverk. De nätverk som fick stöd 2014 erhöll treårigt 
stöd och deras verksamhet pågår således även 2016. Nät-
verken gör en årlig förenklad ansökan om stöd och år 
2016 fördelades totalt 4,4 miljoner euro till de europe-
iska nätverk som fick treårigt stöd genom partnerskaps-
avtal i utlysningen 2014. Information om vilken exakt 
bidragssumma respektive nätverk mottog för 2016 är 
inte tillgänglig. 

Svenska organisationer är medlemmar i 18 av de 22 eu-
ropeiska nätverken som fick treårigt stöd 2014.7 Samtliga 
nätverk som får stöd, även de utan svenska medlemsorga-
nisationer, har indirekt betydelse även för svenska kultur-
aktörer genom att de stärker den europeiska kulturella in-
frastrukturen. Exempelvis de konferenser och aktiviteter, 
inte minst för ökad kapacitetsuppbyggnad och utveckling 
av sektorerna, som många av dem de arrangerar. De bi-
drar till en stärkt internationalisering och flera publicerar 
analyser och rapporter av relevans på europeisk nivå. Att 
svenska organisationer är del i majoriteten av de europe-
iska nätverk som får stöd inom Kreativa Europa visar ett 
starkt europeiskt engagemang inom kulturområdet. Flera 
av nätverken har svenska ordförande.

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

7. EACEA publicerar inte information om nätverkens medlemmar. Informationen ovan är hämtad från nätverkens webbplatser. 
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Nätverk

European Music Council 
Svensk medlemsorganisation

International Association of Music Libraries, Göteborgs universi-
tetsbibliotek
Nätverkets webbplats

www.emc-imc.org

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 Circstrada 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

http://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
Svensk medlemsorganisation

Göteborgs stad, Konstepidemin, Cirkus Cirkor 
Nätverkets webbplats

http://www.art4eu.net/

Stöd till översättning och spridning 
av europeisk skönlitteratur
År 2016 fanns möjlighet för förlag att söka tvåårigt stöd 
för översättning och spridning av europeisk skönlitte-
ratur. Ansökningar inom stödformen kommer fortsatt 
främst från förlag baserade i länder som nyligen gick med 
i EU och från kandidatländer. Förlag i de större europe-
iska länderna som står för en stor andel av ansökningarna 
inom stödet till europeiska samarbetsprojekt, söker i be-
tydligt lägre grad översättningsstöd.  

Tvåårigt stöd
År 2016 inkom totalt 242 ansökningar varav 38 beviljades 
2 001 170 euro. Förlag från Italien ansökte mest (31), följt 
av Bulgarien (26), Spanien och Serbien (21). Två svenska 
bokförlag ansökte, varav inget beviljades stöd. De svens-
ka ansökningarna omfattade inte översättning av titlar 
som fått EU:s litteraturpris, vilket var utslagsgivande i 
omgången. Intresset att söka översättningsstöd var även 
från övriga nordiska länder svagt och inget nordiskt för-
lag beviljades stöd i årets omgång.

Tre- och fyraårigt stöd
Ingen ny utlysning skedde 2016 om tre- eller fyraårigt 
stöd. De europeiska förlag som beviljats treårigt stöd år 
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2014 genom partnerskapsavtal inkom med en förenklad 
ansökan och fick årligt stöd utbetalat 2016.

Norstedts Förlag beviljades 90 658 euro i årligt stöd för 
det sista och avslutande året av sitt 3-åriga projekt som inne-
håller översättning av europeisk skönlitteratur, marknads-
föring och andra insatser som exempelvis författarbesök.

Förlag

Norstedts
Projekttitel

Other Stories
Beviljat belopp

90 658 euro

Titlar som översatts 2016 i projektet Other Stories
Originaltitel Författare Källspråk

Cinco esquinas Mario Vargas Llosa Spanska

L’arbre du pays Toraja Philippe Claudel Franska

Oneiron Laura Lindstedt Finska

Seiobo járt odalent László Krasznahorkai Ungern

Storia di chi fugge 
e di chi resta Elena Ferrante Italienska

Särskilda insatser − EU:s kulturpriser
Inom programmets särskilda insatser ingår EU:s fyra 
kulturpriser. EU:s musikpris European Border Breakers 
Award tilldelades Seinabo Sey. Totalt fick tio europeiska 
artister priset. Svenska artister har tilldelats EU:s musik-
pris varje år sedan det instiftades 2008, vilket återspeg-
lar ett stort intresse för svensk musik i Europa. Tidigare 
års vinnare är Basshunter (2008), Lykke Li (2009), Jenny 
Wilson (2010), Miike Snow (2011) och Swedish House Ma-
fia (2012), Niki and the Dove (2013), Icona Pop (2014) och 
Tove Lo (2015).

EU:s pris för samtida arkitektur Mies van der Rohe 
Award delas endast ut vartannat år, inte 2016.

Gällande litteraturpriset väljs vinnarna från vis-
sa länder vissa år. Sverige var 2016 inte med på lis-
tan av potentiella mottagare av EU:s litteraturpris 
och kunde därför inte vinna något pris under året.  
Ingen svensk aktör mottog EU:s kulturarvspris Europa 
Nostra Award som delas ut varje år och inget svenskt pro-
jekt var heller med bland de nominerade. 

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

Kan du vissla Johanna?  Ulf Stark Barn- och ungdomslitteratur Albanska Shtepia Botuese Ditura

Ett hus utan speglar Mårten Sandén Barn- och ungdomslitteratur Bulgariska Izdatelstvo ergon

Silverpojken Kristina Ohlson Barn- och ungdomslitteratur Bulgariska Izdatelstvo ergon

Maresi Maria Turtschaninoff Barn- och ungdomslitteratur Estniska Aktsiaselts varrak

Allt jag inte minns Jonas Hassen Khemiri Roman Kroatiska Fraktura drustvo s 
    ogranicenom odgvornoscu 
    za nakladnistvo i usluge

Beckomberga 
− Ode till min familj Sara Stridsberg Roman Kroatiska Fraktura drustvo s 
    ogranicenom odgvornoscu za  
    nakladnistvo i usluge

Jag ringer mina bröder  Jonas Hassen Khemiri Dramatik/roman Kroatiska Fraktura drustvo s 
    ogranicenom odgvornoscu za  
    nakladnistvo i usluge

Loranga Barbro Lindgren Barn- och ungdomslitteratur Lettiska Liels un mazs sabiedriba ar  
    ierobezotu atbildibu

Beckomberga 
− Ode till min familj Sara Stridsberg Roman Makedonska Antolog Books

Beckomberga 
− Ode till min familj Sara Stridsberg Roman Serbiska Kontrast izdavastvo

Konrad och Kornelia Katarina von Barn- och ungdomslitteratur Serbiska Ljilja marjanovic 
 Numers-Ekman

Nagu Nalle Henrika Andersson Barn- och ungdomslitteratur Serbiska Ljilja marjanovic

Brorsan är mätt Mirja Unge Barn- och ungdomslitteratur Serbiska Preduzece za izdavacku i graficku  
    delatnost heliks
Sara Stridbergs tilldelades 2015 EU:s litteraturpris för boken Beckomberga – Ode till min familj. Förlag som söker stöd för att översätta böcker som fått priset får extra 
poäng i bedömningen. 
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EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARD
Svensk pristagare (en av tio artister/grupper)

Seinabo Sey

STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET MEDIA 2016
Under året har 51 projekt med svensk sökande eller pro-
jektpartner beviljats stöd om totalt 5 027 493 euro.

 
Stöd till producenter
Stöd till svenska aktörer inom delprogrammet MEDIA 
har framför allt gått till producenter. Totalt har drygt 2,54 
miljoner euro har fördelats via stödtyperna utvecklings-
stöd (enskilt projekt och slate funding) och stöd till tv-
program som båda tillfaller producentledet. 

Utvecklingsstöd, enskilt projekt
I årets två ansökningstillfällen om stöd till enskilda film-
projekt inom genrerna kreativ dokumentär, drama och 
animation inkom 807 ansökningar, varav 32 ansökningar 
från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 124 
ansökningar varav 5 svenska produktionsbolag totalt 
mottog stöd om 250 000 euro.

DRAMA
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Meta Film Stockholm AB Aniara 50 000

 Bergatrollet/ 
Jarowskij Sverige AB The Troll 50 000

Avanti Film AB Stallo 50 000

Bright Moving Pictures AB I’m Traveling Alone 50 000

Miso Film Sverige AB 438 dagar 50 000

Utvecklingsstöd, slate funding
Inom stödet för slate funding inkom 124 ansökningar, va-
rav 9 från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 
75 ansökningar, varav 8 från svenska produktionsbolag. 
Totalt fick de svenska bolagen dela på 1 343 714 euro.

Produktionsbolag  Beviljat belopp (euro)

Yellow Bird Film & TV Productions AB 180 000

Stella Nova Film AB 200 000

Garagefilm International AB 170 000

Filmlance International AB 180 000

Mantaray Film AB 130 000

CB Sverige AB 103 714

WG Film AB 180 000

Anagram Film & TV 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 få en så 
jämn fördelning som möjligt i förhållande till flera fak-
torer som bland annat ländernas befolkningsstorlek och 
audiovisuella industri. Inför Kreativa Europas första år 
gjordes en markant omfördelning vad gäller poäng för 
utvecklingsstöden och alla länder utom de fem största 
länderna (Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien 
och Italien) fick tio automatiska poäng för ansökan. Re-
sultaten visade att de fem stora länderna fick en alltför låg 
fördelning av stöd i förhållande till storlek. Efter möten i 
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 hamnar i mellan-
gruppen med fem automatiska poäng. Dessa ändringar 
trädde i kraft 2016. 

Stöd till tv-produktion
Inom de två utlysningarna om stöd till utveckling av 
tv-produktioner inkom 143 ansökningar varav 9 från 
svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 57, varav 3 
från svenska produktionsbolag. Totalt beviljades svenska 
bolag 949 000 euro.

Produktionsbolag Titel Beviljat belopp (euro)

Linda Västrik 
Filmproduktion AB Colony Lapland 69 000

 Vår tid är nu 
Jarowskij Sverige AB (Löwanders) 500 000

Miso Film Sverige  Modus II 380 000

Stöd till dataspel
Totalt inkom 138 ansökningar varav 6 från svenska data-
spelsutvecklare. Av dessa beviljades 25 projekt, varav två 
svenska bolag mottog totalt 290 445 euro.

Dataspelsföretag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Image & Form SteamWorld 
International Quest 150 000

Zoink Flipping Death 140 445

Stöd till distribution och visning
Inom årets två ansökningsomgångar för det selektiva 
distributionsstödet inkom totalt 1 053 ansökningar, va-
rav 40 från svenska filmdistributörer. Av dessa beviljades 
totalt 475 ansökningar, varav 18 svenska som fick stöd om 
348 700 euro. TriArt Film var den svenska distributören 
med flest distributionsstödda europeiska filmer under 
året. Totalt sju svenska filmdistributörer fick stöd 2016.



32

Selektivt biografdistributionsstöd

Distributör Titel Beviljat belopp (euro)

Cutting Edge 
Entertainment Suburra 15 500

Cutting Edge 
Entertainment Agnus Dei 15 500

Folkets Bio Phantom Boy 15 500

 Bortom 
Folkets Bio Lampedusa 15 500

Njutafilms Francofonia 8 800

 Mysteriet 
Njutafilms i Slack Bay 21 300

TriArt Film A Perfect Day 31 600

TriArt Film Fai bei sogni 15 500

TriArt Film La fille inconnu 21 300

 Min pappa 
TriArt Film Toni Erdmann 31 600

 United States 
TriArt Film of Love 15 500

Scanbox 
Entertainment Sweden Mustang 21 300

Scanbox 
Entertainment Sweden La pazza gioia 21 300

Scanbox 
Entertainment Sweden I, Daniel Blake 31 600

Svensk Filmindustri A Bigger Splash 15 500

Svensk Filmindustri The Girl King 8 800

Nonstop Entertainment Ma ma 21 300

Nonstop Entertainment Graduation 21 300

Automatiskt biografdistributionsstöd
Det inkom 322 ansökningar om automatiska distribu-
tionsstödet, varav 291 beviljades. Samtliga nio svenska 
ansökningar om automatiskt stöd beviljades totalt 
577 885 euro.

Distributör Beviljat belopp (euro)

Nordisk Film 8544

Scanbox Entertainment Sweden 114 540

Noble Entertainment 48 903

Folkets Bio 106 812

TriArt Film 56 728

Svensk Filmindustri 169 620

Njutafilms 23 174

Cutting Edge Entertainment 6 034

Studio Show Entertainment Sweden 43 530

Europeiska distributörer i tjugotvå länder fick stöd för att 
visa Min lilla syster och Siv sover vilse.

Titel

Min lilla syster
Regissör

Sanna Lenken
Distributionsland

Belgien, Bosnien/Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, 
Storbritannien, Ungern, Österrike.
Totalt beviljat belopp (euro)

217 700

Titel

Siv sover vilse
Regissör

Catti Edfeldt och Lena Hanno Clyne
Distributionsland

Belgien, Estland, Spanien, Finland, Nederländerna, Polen, Slove-
nien, Ungern 
Totalt beviljat belopp (euro)

132 600

Stöd till onlinedistribution
Totalt inkom 46 ansökningar, varav 34 om treårigt stöd 
genom partnerskapsavtal och tio nya projekt, för onli-
nedistribution av audiovisuella produktioner. En ny 
svensk aktör Vodeville beviljades stöd på ett år. Den 
svenska VoD-kanalen Draken Film som fick treårigt stöd 
2014 beviljades fortsatt stöd om 244 000 euro. 

Onlinedistibutör Projekt Beviljat belopp (euro)

Über Entertainment 
Production Vodeville 60 000

Dragon Channel AB Draken Film 244 000

Stöd till fortbildning
Totalt inkom 87 ansökningar och 54 beviljades. Inga 
svenska utbildningsaktörer eller institutioner ansökte 
och fick stöd i omgången 2016. Audiovisuellt yrkesverk-
samma svenskar deltar däremot i kurser arrangerade av 
andra aktörer. Sammanlagt har 41 audiovisuellt yrkes-
verksamma svenskar under 2016 deltagit i europeiska 
kurser som mottagit stöd från Kreativa Europa. Det 
största intresset ligger i producentkurser, där det inter-
nationella samarbetet blir alltmer viktigt för att kunna 
producera och lyckas finna finansiering för sin film. Att 
delta i internationella kurser har blivit en del av fortbild-
ningen för svenska producenter, såväl för kunskapen som 
för nätverken och kontakterna för framtida samarbeten 
som det skapar. Även manuskurser och kurser om pro-
jektutveckling är av intresse för att få en europeisk vinkel 
på projektet.
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Stöd till filmfestivaler och stöd till 
marknadsaktiviteter
Totalt inkom 286 ansökningar och 66 beviljades. Göte-
borgs internationella filmfestival mottog 75 000 euro som 
enda festival i Sverige. Ingen utlysning gjordes till mark-
nadsstödet under 2016. Det svenska deltagandet i euro-
peiska festivaler och marknader är stort. Några av de för 
svenska deltagare mest besökta Kreativa Europa-stödda 
festivalerna och marknaderna som får stöd via Kreativa 
Europa är Göteborgs internationella filmfestival, New 
Nordic Films i Haugesund i Norge för fiktion, Nordisk 
Panorama i Malmö och IDFA i Nederländerna för doku-
mentärbranschen. Svenska aktörer inom den audiovisu-
ella sektorn har nytta av att andra europeiska festivaler 
och marknader får stöd inom programmet.

Organisation Beviljat belopp (euro)

Göteborg International Film Festival 75 000

Stöd till biografnätverk
Det europeiska biografnätverket Europa Cinemas tillde-
las årligt stöd om 10 460 000 euro. I Sverige var 2016 totalt 
42 biografer anslutna till Europa Cinemas och dessa bio-
grafer fick dela på en total stödsumma om 321 000 euro 
för att visa europeisk kvalitetsfilm. De svenska biografer 
som är medlemmar i Europa Cinemas visar en betydande 
andel icke-nationell europeisk film och erbjuder evene-
mang och initiativ som riktar sig till en ung publik. Bio-
graferna får både ett finansiellt och ett operativt stöd från 
Europa Cinemas för att uppnå dessa mål. 

Nätverk Beviljat belopp (euro)

Europa Cinemas  10 460 000

varav till de 42 svenska medlemsbiograferna 321000

 
Biograf i Sverige Stad

Reflexen - Kärrtorp Bio Kontrast Johanneshov/Stockholm

Angereds Bio Angered

Årsta Folkets Hus Bio Kontrast Årsta

Bollnäs Filmklubb Bollnäs

Borås Bio Röda Kvarn Borås

Edsbyn Bio Kontrast Edsbyn

Aftonstjärnan Göteborg

Capitol Göteborg

Hagabion Göteborg

Roy Göteborg

Röda Kvarn Helsingborg

Iggesund Bio Kontrast Iggesund

Folkets Bio Jönköping Jönköping

Karlstad Biograf Arenan Karlstad

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 publikutveckling 
År 2016 inkom 48 ansökningar varav 16 beviljades stöd. 
En svensk aktör ansökte som projektledare, men fick 
avslag. Tre svenska organisationer fick stöd som partners 
; Biografcentralen för projektet Wrap! Must see European 
cinema for Young people (år 3) Doc Lounge för projektet 
i Moving Docs (år 3) och Folkets bio för Scope 100 (år 2). 
Den totala summan 2016 för de tre projekten där svenska 
partners ingår uppgick till 567 749 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 Syllogi Polymesikon 
Ergon, Grekland
Beviljat belopp (euro)

176 000
Projekttid

12 månader

Under sitt tredje år är Moving Docs syfte att erbjuda ett 
längre liv för europeiska dokumentärer inom och över na-
tionsgränserna genom tillgång till ny och ung publik, sam-
tidigt som de behåller den traditionella publiken. Moving 
Docs har blivit Europas första paneuropeiska nätverk för 
distribution och marknadsföring av kreativa dokumentä-
rer via olika plattformar, biografer, online, institutionsvis-
ningar, utbildningssyfte och tv. Dessutom fungerar Mo-
ving Docs som en plattform som genererar och delar med 
sig av sin kunskap till professionella om bästa praxis för att 
marknadsföra dokumentärer. Moving Docs arbetar 2017 
med 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, Turkiet 
och Storbritannien). Under verksamheten år 2017 kommer 
två workshops att äga rum för projektets partners då syftet 
är att skapa innovativa digitala strategier. Dessa strategier 
ska sedan tillämpas centralt genom samarbete med med-
iepartners, video-on-demand-plattformar och kampanjer 
på sociala medier, men också implementeras på nationell 
nivå med marknadsföring och visning av filmer på olika 
plattformar. Minst tio dokumentärer kommer att väljas ut 
och varje partner ska välja minst två av filmerna att mark-
nadsföra och visa. Med dessa dokumentärer kombinerar 
man kvalitet med relevanta och engagerande frågor och 
med förmågan att kommunicera med en bred publik. Ton-
vikten ligger på de filmer som främjar interkulturell för-
ståelse, hållbart liv och mänskliga rättigheter. Man räknar 
med att nå en publik på nästan sju miljoner 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 
Scottish Film Limited, Skottland, Storbritannien 
Norsk Filminstitutt, Norge 
Espoon Elokuvajuhlat Ry, Finland
Beviljat belopp (euro)

176 591
Projekttid

12 månader

Huvudsyftet med Wrap-projektet är att bygga en katalog 
över europeiska filmer för barn med tillhörande pedago-
giskt material och att underlätta distributionen för att de 
ska nå en ung publik som ska kunna utveckla dem vidare. 
Om vi ger en ung publik ny och annorlunda europeisk film 
kommer de att få smak för den sortens film från tidig ålder 
och desto mer kommer vi att kunna hjälpa till att utveck-
la en ny generation publik. Om vi inte arbetar proaktivt 
med detta kommer vi, inom en snar framtid, att förlora 
publik för den här sortens film. I denna ansökan beskrivs 
aktiviteterna för projektets tredje år. De 22 filmer som för-
värvades under första och andra året kommer att kunna 
tillgås för de etablerade och för nya partners och ytterligare 
10-12 nya filmer tillkommer till katalogen. Kontakter med 
lokala biografer, festivaler och skolor utökas och stärks 
under år tre. Medvetenheten om vikten av filmkunnighet 
ökade under år 1 och 2. Under år tre är de viktigaste ste-
gen att distribuera filmerna som förvärvats under år två, 
köpa nya filmer till katalogen, tolv titlar, vilket kommer 
att innebära minst 24 olika språkversioner av dessa filmer. 
Projektägarna kommer också att behöva skriva, översätta 
och utöka läromaterialet, göra det tillgängligt och sist men 
inte minst organisera lärarutbildningar med filmerna som 
förvärvats under år ett och år två. 

Projekttitel

Scope100
Projektledare   

Moving Scope SAS, Frankrike
Partners

Folkets Bio AB, Sverige 
Aerofilms SRO, Tjeckien 
Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft MBH, Österrike 
Imagine Fil Distribution S.A, Belgien 
Arthaus Stiftelsen for filmkunst, Norge, Viesoji Istaiga Kino pasaka, 
Litauen 
Alambique – Destilaria de Ideias LDA, Portugal 
Cinefil Co Kulturalis Kereskedeslmies Szolgaltato Kft, Ungern 
Potemkine Films Sarl, Frankrike, Gutek Film, Spolka Z Ograniczona, 
Polen
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Beviljat belopp (euro)

215 158 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. Originalidén kommer från 
Jakub Duszynski (Gutek Film, Polen) och har utvecklats 
med Alessandro Raja och Mathilde Henrot från Festival 
Scope tillsammans med distributörer Aerofilms i Tjeck-
ien, Stadtkino i Österrike och Cinefil i Ungern. År 2015 
utökades projektet (Scope50 2014) med distributörerna 
Arthaus i Norge och Imagine i Belgien och året efter väl-
komnades ytterligare nya distributörerna svenska Folkets 
bio och litauiska Kino Pasaka, portugisiska Alambique 
och franska distributören Potemkine. Omkring 25 filmer 
som redan har fått sin internationella lansering av en säl-
jagent 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 tit-
tar på filmerna och röstar. Distributören låter den vin-
nande 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 fil-
mambassadörer (i artiklar i pressen och på sociala evene-
mang) och de fungerar som filmkritiker i distributörer-
nas nätverk. Initiativet erbjuder en unik upplevelse för att 
öka den europeiska 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 ak-
tivt sätt som så småningom förbättrar besökssiffrorna.

STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM DET 
SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDET
Stöd till europeiska samarbeten med fokus på 
integration via konst, kultur och audiovisuella medier
Våren 2016 genomförde Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA) en engångsutlysning om 
stöd för sektorsövergripande projekt för integration av 
flyktingar. Det var mycket stort intresse från europeiska 
organisationer att ansöka i utlysningen och konkurren-
sen var skarp. Av totalt 273 ansökningar beviljades 12, 
vilket innebär en beviljandegrad på 4,4 procent. Totalt 
fördelades 2 352 965 euro till europeiska organisationer. 
Flest organisationer som fått stöd är baserade i Italien 
(17) följt av Sverige (9), vilket innebär att Sverige hade ett 
mycket bra resultat i utlysningen. 

Sammanlagt 50 svenska organisationer var med i pro-
jektansökningarna, varav 10 var projektledare för ansök-
ningar. Nio svenska organisationer deltar i projekt om 
fick stöd för europeiska samarbeten för integration av 
flyktingar. Två av de beviljade projekten har svenska pro-
jektledare och övriga sju svenska organisationer deltar 
som partners. De svenska aktörerna deltar i sammanlagt 
fem olika projekt. 

Projekttitel

Shared History
Projektledare 

Färgfabriken, Sverige
Partners

Laikmetigas Makslas Centrs Beidriba, Lettland 
Baltic Sea Cultural Centre, Polen
Beviljat belopp (euro)

174 312
Konstområde

Konstområdesövergripande, bildkonst
Startdatum

1 december 2016
Slutdatum

30 november 2018
Projekttid

24 månader
Webbplats

http://fargfabriken.se/en/projects/shared-history

Shared History eller Delad historia är ett projekt som 
handlar om att skapa plattformar som främjar respekt 
och förståelse för mångfald, interkulturell och med-
borgarkompetens samt demokratiska värderingar och 
aktivt medborgarskap. Projektet äger rum i Sverige, 
Lettland och Polen, tre länder med mycket olika upp-
fattningar och erfarenheter av flyktingar, mångfald och 
interkulturella samhällen. Projektet bidrar till att sam-
mankoppla dessa olika uppfattningar och erfarenheter. 
På kort sikt är det ett projekt som består av en kreativ 
forskningsprocess mellan olika intressenter kurerat av 
följande kulturinstitutioner; Färgfabriken i Stockholm, 
Lettlands centrum för modern konst i Riga och Öster-
sjön och Cultural Center i Gdansk. De olika intressen-
terna utgörs av en gränsöverskridande och sektorsöver-
gripande referensgrupp; professionella konstnärer från 
de tre länderna som samverkar med flyktingar, mesta-
dels bosatta i Sverige, och med en professionell bakgrund 
från den kreativa och kulturella sektorn. För att få hjälp 
med tematiken delad historia är även en forskare från 
Södertörns universitet med i projektet. Konstnärerna 
får vägledning för sina konstverk som ska spegla det 
moderna Europa i förhållande till flyktingläger genom 
att sammanfoga erfarenheter och berättelser från flyk-
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tingar. De konstnärliga tolkningarna kommer att visas 
på utställningar som kommer att äga rum i Stockholm, 
Riga och Gdansk. Utställningarna och de publika pro-
grammen kommer att fungera som plattformar för att 
uppnå projektets målsättningar.

 
Projekttitel

Storytelling Without Borders
Projektledare 

Filmcentrum, Sverige
Partners

Historieberättarna, Sverige 
Råfilm, Sverige 
Lighthouse Relief, Sverige 
Vi gör vad vi kan, Sverige 
Addart, Grekland, Team humanity, Danmark
Beviljat belopp (euro)

200 000
Konstområde

Film
Startdatum

1 december 2016
Slutdatum

30 november 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

https://filmcentrum.se/artiklar/2016-10-10_Integration-via-
konst-och-kultur

Projektet består av ett kreativt partnerskap mellan sju 
kulturorganisationer och humanitära organisationer i 
Sverige, Grekland och Danmark, med Filmcentrum som 
projektledare. Först och främst syftar projektet till att nå 
så många barn- och ungdomsflyktingar som möjligt och 
möjliggöra att de får umgås och uttrycka sig. Med tanke 
på att de alla kommer från olika länder och befinner sig i 
ett land där de inte nödvändigtvis talar språket, kommer 
metoden att vara animationsfilm; det är bilderna som 
får tala. Metoden har tidigare utvecklats av den svenska 
partnerorganisationen Historieberättarna och har an-
vänts under hela 2015 med ensamkommande flykting-
barn och ungdomar som bor i Sverige. Dessa workshops 
som äger rum i flyktingläger eller andra bostäder, ger 
dem en trygg plats där de kan upptäcka sina egna rös-
ter och uttrycka sina berättelser, tankar och känslor på 
ett kreativt sätt med fokus på respekt för demokratiska 
regler och mångfalden i rummet. Projektets struktur är 
ganska enkel men för att arbeta med utsatta barn och 
ungdomar krävs både expertis och kunskap av innehåll. 
Det innebär att det kommer att vara stort fokus på certi-
fiering av filmpedagoger, coaching och kvalitetssäkring 
av pågående aktiviteter. Det är också anledningen till att 
en stor del av budgeten är relaterad till personal, efter-

som projektet framför allt bygger på kreativa workshops 
med filmpedagoger. De organisationer som deltar i pro-
jektet tar med sig specialkunskaper inom antingen det 
kreativa, filmområdet eller den humanitära sektorn och 
de kompletterar därför varandra. Projektets ambition är 
att skapa ringar på vattnet av berättande och att flykting-
barnens och ungdomarnas berättelser kommer att spri-
das och bli lyssnade på men även konsten att göra korta 
animationsfilmer.

 
Projekttitel

A Million Stories
Projektledare 

Roskilde kommun, Danmark
Partners

Malmö stad, Sverige 
Stadt Koln, Tyskland, Future Library, Grekland
Beviljat belopp (euro)

195 927
Konstområde

Bibliotek, museer, film
Startdatum

31 december 2016
Slutdatum

30 december 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stads-
biblioteket/Om-oss/Aktuella-projekt/A-Million-Stories.html

Projektet A Million Stories handlar om att skapa en platt-
form som gör det möjligt för flyktingar att berätta histori-
er om sina erfarenheter och möten under migrationslivet: 
Hur var livet i deras hemland och varför var det nödvän-
digt att lämna? Hur gick själva resan till och vad hände 
under den och på de platser de passerade igenom? Hur har 
livet har varit sedan de anlände till landet där de lever i nu 
eller avser att bosätta sig? Den plattform som ska skapas 
kommer att användas och anpassas till etablerad digital 
storytelling-teknik. Plattformen kommer att sträva efter 
att aktivt engagera både människor bosatta i värdlandet 
och flyktingar. Projektägarna kommer att främja ett in-
formationsutbyte för att öka  förståelsen. 

De deltagande biblioteken ska bidra med 160 inspelade 
berättelser, varav cirka 100 ska utgöras av ljudinspel-
ningar och 60 vara filmade. Berättelserna skapas med 
Millions Stories webbgränssnitt som innehåller visuali-
seringsmöjligheter, till exempel att visa migrationsvägar 
genom kartbaserad åtkomst. Plattformen kommer att 
anpassas med väl beprövade verktyg för översättningar 
och lagring. Projektet överväger att använda Omekas di-
gitala bibliotekssystem som har implementerats i ett an-
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tal europeiska digitala kulturprojekt och fungerar för att 
stödja anpassning till flerspråkiga tillvägagångssätt och 
användarvänlighet. Möjlighet till översättning är av stor 
betydelse med tanke på att 60 procent av de flyktingar 
som har kommit till EU-länder har en låg utbildnings-
nivå och därför inte nödvändigtvis talar engelska eller 
värdlandets språk. Det är viktigt att deltagarna kan för-
medla sina berättelser, muntligen eller skriftligen, på det 
språk de kan. Därför kommer det finnas möjligheter till 
on-demand översättning.

 
Projekttitel

FUTURE − Fostering The integration of Unaccompanied 
REfugee minors
Projektledare 

Dugong, Italien
Partners

Shoot & Post, Sverige 
Associazione Accoglierete per la Tutela dei Msna, Italien 
Infinity Edge, Italien, Picofilms, Frankrike 
Road Movie, Italien, Universita Telematica Internazionale Uninettuno, 
Italien

Asi Film Yapim Ticaret, Turkiet
Beviljat belopp (euro)

200 000
Konstområde

Film
Startdatum

9 december 2016
Slutdatum

8 december 2018
Projekttid

24 månader
Projektets webbplats

www.dugong.it/re-future/

Så här beskriver projektägarna FUTURE: Flyktinglivet 
och integrationen har alltför ofta berättats från ett enda 
perspektiv, värdlandets. Även om det är välvilligt menat, 
är det inte flyktingarnas perspektiv. FUTURE − Foste-
ring The integration of Unaccompanied REfugee minors 
fokuserar på integrering av en särskild kategori flykting-
ar; de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomar-
na. Med målet att samla och sprida de två bra metoderna 
(AccoglieRete och Vedozero) i Europa, syftar FUTURE 
till att tillhandahålla en ny modell för uttryck och in-
tegration av ensamkommande barn och unga. Projektet 
kombinerar erfarenheten av AccoglieRete, en siciliansk 
ideell organisation som främjar rollen som vårdnadsha-
vare för flyktingbarnen och erfarenheten av Vedozero, ett 
projekt för visuell läskunnighet för barn. Det främsta syf-
tet med FUTURE är att tillämpa Vedozero-formatet för 
flyktingbarnen som finns i AccoglieRete, vilket ger dem 
möjlighet att uttrycka sig med ett universellt språk och 

berätta sin historia på sitt eget sätt. Projektet syftar till 
att ge en ny berättande historia och synvinkel på integra-
tionsdiskursen. Ett kreativt partnerskap av filmprodu-
center kommer att arbeta med barn och ungdomar med 
fokus på kraften i bilder och filmer som uttrycksmedel. 
De använder smartphones som kameror och förvärvar 
de tekniska och teoretiska färdigheter som behövs för 
att berätta sin egen historia: vem de är, vad de känner i 
sin nya situation, hur deras nuvarande liv är, hopp och 
rädsla, önskningar och besvikelser. I fokus är att barnen 
och ungdomarna ges möjlighet att göra sin röst hörd. Det 
huvudsakliga resultatet blir en dokumentär långfilm, ba-
serad på de filmer som gjorts av barnen och ungdomarna 
om deras erfarenheter. Resultatet kompletteras med en 
bakom-kameran video, en forskningsstudie samt genom 
att dela de verktyg och sätt att arbeta som kan vara till 
hjälp för ideella organisationer som arbetar med ensam-
kommande barn och unga. 

Projekttitel

Re-build Refuge Europe
Projektledare 

European Alternatives, Storbritannien
Partners

Statens museer för världskultur, Sverige 
Asociacion cultural comenzemos empezmos, Spanien 
Athensy, Tyskland 
Perpetum Mobile, Finland
Beviljat belopp (euro)

200 000
Konstområde

Konstområdesövergripande
Startdatum

29 december 2016
Slutdatum

30 november 2018
Projekttid

19 månader 
Projektets webbplats

https://euroalter.com/2017/re-build-refuge

”Den senaste tillströmningen av flyktingar i Europa från 
Mellanöstern och Nordafrikanska länder tolkas i stor ut-
sträckning i media och politisk diskurs som framför allt 
en kris och ett hot. I flera nationella riksdagsval har de 
yttersta och/eller öppet främlingsfientliga partierna fått 
substantiellt stöd. Re-build Refuge Europas mål är att 
motverka denna diskurs och övertygelse. Projektet byg-
ger på kreativa kulturella förslag och erbjuder utrymme 
för utveckling av samverkande processer där flyktingar 
och invandrare anses vara en avgörande del av återska-
pandet av europeiska samhällen. Åtgärder som finns för 
att stödja de senast anlända ökar över hela Europa, de 
fokuserar oftast av nödvändighet på hjälp, socialt och 
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ekonomiskt stöd. Vi anser att det är Europas kulturella 
roll att välkomna flyktingar på rätt sätt och att ge ut-
rymme för kulturell korsbefruktning. Vi tror att endast 
genom att fullt ut förverkliga potentialen för denna kors-
befruktning och genom att vara välkomnande och stöd-
jande, kommer Europa att skapa ett säkert samhälle för 
framtiden, både inom och utanför dess gränser. Projektet 
Re-build Refuge Europe ger utrymme att knyta samman 
kulturaktörer och samhällsaktörer som mobiliseras i oli-

ka hörn av Europa för att utbyta och bygga nya metoder. 
Syftet är att komma fram till innovativa metoder som gör 
det möjligt för europeiska medborgare och flyktingar att 
arbeta gemensamt på lika villkor och lära av varandra. 
I projektet används en blandning av medier för att öka 
medborgarnas kunskaper om problem som står på spel 
för flyktingar och att göra Europa till en fristad där alla 
människor kan känna sig trygga.”
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