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

År 2014 var det första året för Kreativa Europa. I rap-
porten redovisas att det totalt inom samtliga stödformer 
inom programmet inkom 173 ansökningar med svenska 
aktörer som sökande part eller projektpartner under året. 
Inom delprogrammet Kultur inkom 51 ansökningar med 
svensk medverkan och inom delprogrammet MEDIA in-
kom 122 ansökningar. 

Totalt 70 projekt med svensk medverkan, antingen som 
sökande part eller projektpartner, fick finansiering genom 
Kreativa Europa under året. Av dessa är 11 projekt inom 
delprogrammet Kultur och 59 projekt inom delprogram-
met MEDIA. Projekt med svensk medverkan inom hela 
programmet Kreativa Europa mottog totalt 18 933 659 
euro.1 Det totala beloppet som organisationer i Sverige får 
del av inom delprogrammet Kultur uppgår till 11 276 284 
euro och inom delprogrammet MEDIA 7 657 375 euro.2

I bidragsfördelningarna inom delprogrammet Kultur 
beviljades svenska aktörer finansiering inom stödformer-
na europeiska samarbetsprojekt, översättning och sprid-
ning av europeisk skönlitteratur och europeiska plattfor-
mar.  Av de 11 projekten inom kulturdelen fick nio svenska 
aktörer stöd för deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
Av dessa deltar sex i större samarbetsprojekt och tre i min-
dre samarbetsprojekt. Två svenska organisationer fick stöd 
som projektledare och övriga sju deltar som projektpart-
ners. Totalt beviljades 10 828 378 euro för svensk medver-
kan i europeiska samarbetsprojekt.De svenska organisa-
tionerna är verksamma inom olika konstområden, med 
tonvikt på scenkonst och bildkonst/museer.

Det var hård konkurrens i den första utlysningen om 
stöd till europeiska samarbetsprojekt, särskilt inom stö-
det till mindre europeiska samarbetsprojekt där endast 
37 ansökningar av 337 beviljades (11 procent av ansök-
ningarna). Detta kan jämföras med år 2013 i den föregå-
ende programperioden 2007−2013, då totalt 114 mindre 
projekt fick stöd (30 procent av ansökningarna). Under 
våren 2015 publicerade EACEA information om att yt-
terligare fem mindre samarbetsprojekt fått stöd. Ingen 
av dessa hade svensk medverkan. Med de fem ytterligare 
projekten inräknade fick 42 ansökningar om mindre 
samarbetsprojekt stöd (12 procent av ansökningarna).

Inom delprogrammet Kultur sökte i övrigt fyra svens-

ka förlag stöd för översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur. Av dessa beviljades ett förlag treårigt stöd 
om 81 709 euro. Vidare fick en svensk organisation stöd 
för sitt deltagande i en ny europeisk plattform på littera-
turområdet med fokus på poesi. Plattformen fick totalt 
stöd om 366 197 euro. Inom delprogrammets särskilda 
insatser tilldelades den svenska duon Icona Pop EU:s 
musikpris European Border Breakers Award (EBBA) för 
albumet Icona Pop.

Inom delprogrammet MEDIA mottog 59 projekt med 
svensk sökande eller projektpartner stöd om totalt 7 657 
375 euro. Summan är den högsta sedan Sverige gick med 
i MEDIA-programmet år 1993 och nästan en fördubbling 
av det högsta belopp svenska aktörer tidigare mottagit. 
Stödet har framför allt gått till svenska producenter. 
Totalt 5,5 miljoner euro har fördelats genom de två pro-
ducentstöden utvecklingsstöd och stöd till tv-program. 
På filmområdet beviljades inom utvecklingsstödet tio 
svenska produktionsbolag slate funding, som innebär 
stöd till flera projekt, och 13 bolag fick stöd till enskilda 
projekt. Fem internationella tv-serier och en dokumentär 
fick drygt 3 miljoner euro i EU-stöd, varav 1 miljon euro 
för Bron iii. Svenska distributörer fick selektivt distribu-
tionsstöd för distribution av totalt 15 europeiska filmer 
för visning i Sverige och sju svenska distributionsbolag 
beviljades automatiskt distributionsstöd. Europa Ci-
nemas med 42 svenska medlemsbiografer fick stöd som 
biografnätverk. Stödet till Europa Cinemas och distri-
butionsstödet är viktiga eftersom de bidrar till en större 
mångfald i utbudet av film på de svenska biograferna.

Vidare har stöd har också beviljats två svenska film-
festivaler och en VoD-kanal. Inom det nya stödet för ut-
veckling av narrativa dataspel fick två svenska bolag stöd 
och tre projekt med svensk medverkan beviljades inom 
det nya stödet till publikutveckling.  Vidare har samman-
lagt 124 audiovisuellt yrkesverksamma svenskar deltagit i 
europeiska kurser som fått stöd genom Kreativa Europa. 

Det samlade utfallet för svensk del under den nya pro-
gramperiodens första år bedöms vara tillfredställande. 
Inom delprogrammet MEDIA var resultatet det bästa 
sedan programstarten för det tidigare MEDIA-program-
met. Det var framförallt svenska film- och tv-producen-
ter som lyckades väl med sina ansökningar om utveck-
lingsstöd. Det nya poängsystemet hade också en positiv 
effekt för svensk del. Även på kultursidan var det svenska 
resultatet bra, inte minst i jämförelse med andra sett till 
befolkningsmängd i likvärdiga europeiska länder. 

SAMMANFATTNING 

1. Summan gäller bidragsutlysningar inom delprogrammen Kultur och MEDIA. I summan ingår stöd till projekt där svenska aktörer deltar som 
antingen projektledare eller projektpartner. Hela stödsumman för samarbetsprojekt med svensk partner omfattas således. Hela den angivna 
summan tillfaller därför inte svenska aktörer. Stöd till europeiska nätverk med svensk medlemsorganisation och till svenska biografer som är 
medlemmar i nätverket Europa Cinemas omfattas inte.
2. Inom delprogrammet MEDIA tillföll samtliga stöd utom tre endast den svenska organisationen. Bara inom stödet till publikutveckling där 
tre svenska organisationer deltog som projektpartner delas stödsumman med övriga projektdeltagare.
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Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en 
ökad och stärkt internationalisering av kultursektorn 
och den audiovisuella sektorn. Samtliga projekt som 

svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för såväl den 
enskilda organisationen som för publiken i Sverige och i 
andra delar av Europa. 

 



7

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 kallad Kreativa 
Europa Desk Sverige har bland annat i uppgift att infor-
mera om programmet och att ge rådgivning till sökande i 
Sverige. Kreativa Europa ger stöd till kultur och audiovi-
suella medier och består främst av de två delprogrammen 
Kultur och MEDIA. Statens kulturråd har huvudansvar 
för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för 
delprogrammet MEDIA. 

Statens kulturråd har regeringens uppdrag att årligen 
följa upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar till 
EU-programmet Kreativa Europa. 

Samtliga projekt som redovisas i rapporten har fått 
beslut om EU-finansiering under kalenderåret 2014. 
I rapporten redovisas beslutade medel, inte utbetalade 
belopp. Informationen i rapporten bygger på de förteck-
ningar över beslutade stöd inom Kreativa Europa 2014 
som publicerats på Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agencys (EACEA) webbplats.3 Det kan till-
komma projekt från reservlista och beviljade projekt 
kan komma att inte realiseras.

INLEDNING

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

I rapporten ges en övergripande beskrivning av stöd-
formerna inom delprogrammen Kultur och MEDIA samt 
om övriga insatser inom programmet Kreativa Europa. 
Sedan följer information om utfallet av ansökningar från 
svenska aktörer och med svenskt deltagande inom pro-
grammet under året. I rapporten ges även i förekomman-
de fall beskrivningar av de projekt med svensk medver-
kan som har beviljats stöd. Projektbeskrivningarna utgår 
från de texter som respektive projektägare har formulerat 
och som finns publicerade i Europeiska kommissionens 
nya projektplattform för beviljade stöd.4 I rapporten ang-
es för delprogrammet Kultur även de svenska organisa-
tionernas geografiska hemvist utifrån var organisationen 
är registrerad. 

Redovisningen har sammanställts av Statens kulturråd 
i samarbete med Svenska Filminstitutet.

3. EACEA:s webbplats: http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php 
4. Europeiska kommissionens Dissemination Platform för Kreativa Europa: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ 
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Kreativa Europa är Europeiska unionens sektorspro-
gram för kultur och audiovisuella medier under perio-
den 2014–2020.5 Programmet trädde i kraft den 1 januari 
2014 och är en sammanslagning och utveckling av de ti-
digare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mun-
dus (2007–2013). Kreativa Europa stöder projekt som ger 
aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möj-
ligheter att samarbeta internationellt och att nå ut till en 
europeisk publik. 

År 2014 var det första året på den sjuåriga program-
perioden för det nya programmet. Sista ansökningsda-
tum för flera av utlysningarna ägde rum redan i början 
av 2014. Det innebar att de sökande hade kort tid att sätta 
sig in i de nya programskrivningarna och formulera sina 
ansökningar. Vissa stödformer var helt nya och andra 
hade genomgått betydande förändringar, medan ytterli-
gare andra var relativt likartade i utformningen jämfört 
med den föregående programperioden. Kreativa Europa 
Desk Sverige arrangerade en lansering av programmet i 
Sverige i december 2014 med närvaro av Barbara Gessler 
från EACEA. Detta för att de svenska sökande skulle få så 
goda möjligheter som möjligt att få kunskap om stödfor-
merna och de nya målen och prioriteringarna. Kreativa 
Europa Desk Sverige har under 2013 och 2014 genomfört 
informationsinsatser och enskild rådgivning för att stöd-
ja svenska aktörer som varit intresserade av att söka stöd 
inom programmet. 

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.6 Inom Kreativa Europa är det också möjligt 
för aktörer verksamma inom den audiovisuella sektorn 
att delta som partner, men inte som projektledare, i eu-
ropeiska samarbetsprojekt finansierade genom delpro-
grammet Kultur. 

Delprogrammet MEDIA innehåller stöd till den 
audiovisuella sektorn som inkluderar film, tv och da-
taspel. Utöver de två delprogrammen finns även ett 
sektorsövergripande programområde som vänder sig 
till både kultursektorn och audiovisuella sektorn. Det 
inkluderar bland annat ett lånegarantiinstrument som 
träder i kraft från och med 2016, stöd till innovativa 

policysamarbeten över sektorsgränserna samt stöd till 
de nationella kontaktpunkterna för programmet, Crea-
tive Europe Desks. Under 2014 skedde inga bidragsutlys-
ningar riktade till aktörer inom kultursektorn eller den 
audiovisuella sektorn inom det sektorsövergripande 
programområdet. 

Professionella aktörer verksamma inom 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 delprogram-
met MEDIA. Stödformernas utformning är relativt olika 
inom de två delprogrammen. På kultursidan finns fram-
förallt möjlighet att söka stöd för projekt som genom-
förs tillsammans med aktörer i andra europeiska länder, 
medan det på den audiovisuella sidan finns fler möjlighe-
ter för en enskild aktör att söka stöd. 

Grundläggande krav för ansökan och bedömnings-
kriterier för de olika stödformerna är formulerade i do-
kumenten Guidelines som finns för respektive stödform. 
Bedömningskriterierna skiljer sig åt beroende av stöd-
form. Samtliga sökande får en skriftlig och poängsatt 
besluts motivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 
100 poäng. 

Utöver bidragsgivningen stödjer Europeiska unionen 
även ett antal andra initiativ för att främja kultur och 
audiovisuella medier i Europa. I delprogrammet Kul-
tur inom Kreativa Europa ingår insatser för europeiska 
kulturhuvudstäder, fyra kulturpriser för samtida lit-
teratur (European Literature Prize), kulturarv (Europa 
Nostra Award), samtida musik (European Border Brea-
kers Award, EBBA) och samtida arkitektur (Mies van der 
Rohe Award). För att uppmärksamma det europeiska 
kulturarvet finns också initiativen europeiska kultur-
arvsmärket (European Heritage Label) och de europeiska 
kulturarvsdagarna (Europan Heritage Days). Sverige har 
valt att inte vara del i insatserna gällande det europeiska 
kulturarvsmärket. I delprogrammet MEDIA ingår EU:s 
filmpris Prix MEDIA.

Budget
Kreativa Europa har en total budget om 1,46 miljarder euro 
för hela programperioden 2014–2020. Det är en höjning 
med 9 procent jämfört med den förra program perioden 
2007–2013. Budgetuppdelningen för de två delpro-
grammen är beslutad för hela programperioden. Totalt 
31 procent av programmets budget tillfaller delprogram-

KREATIVA EUROPA 2014–2020

5. Europeiska kommissionens webbplats för Kreativa Europa: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm 
6. Europeiska kommissionens definition av begreppet kulturella och kreativa sektorer, Artikel 2, s. 5, Förordning för Kreativa Europa: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0237:SV:PDF 
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met Kultur, 56 procent delprogrammet MEDIA och  
13 procent till det sektorsövergripande programområ-
det. Även under den föregående programperioden hade 
de audiovisuella programmen MEDIA och MEDIA 
Mundus större budget än Kulturprogrammet.

Efter förslag från Europeiska kommissionen godkän-
ner programkommittén för Kreativa Europa, vilken be-
står av programmets deltagande länder, årsbudgeten för 
programmet samt fördelningen av budgeten per stöd-
form. Det årliga anslaget 2014 för delprogrammet Kul-
tur var 54 525 537 euro och för delprogrammet MEDIA 
105 421 326 euro.7 

Administration 
Stödformerna inom Kreativa Europa hanteras av genom-
förandeorganet Education, Audiovisual and Culture Exe-
cutive Agency (EACEA) i Bryssel. EACEA ansvarar för att 
administrera utlysningar, ta emot ansökningar och med 
hjälp av externa experter fatta beslut om stöd. Sverige har 
därför inga egna medel att fördela inom programmet och 
inga bidragsbeslut fattas av svenska myndigheter. 

Europeiska kommissionens generaldirektorat för ut-
bildning och kultur (Directorate General for Education 
and Culture, DG EAC) ansvarar på kommissionsnivån 
för delprogrammet Kultur. Insatser gällande europeiska 
kulturhuvudstäder, de europeiska priserna på kulturom-
rådet och europeiska kulturarvsmärket förvaltas direkt 
av DG EAC. Sedan hösten 2014 ansvarar generaldirek-
toratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik 
(Directorate General for Communications Networks, 
Content and Technology, DG CNECT) för delprogram-
met MEDIA. Under DG CNECT är även exempelvis frå-
gor rörande upphovsrätt och andra audiovisuella frågor 
placerade. 

Deltagande länder 
År 2014 deltog följande länder i delprogrammet Kultur: 
EU:s 28 medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Cypern, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Tyskland, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, 
Tjeckien, Ungern, Österrike), EES-länderna Island och 
Norge samt Makedonien, Serbien, Montenegro, Bos-
nien Hercegovina och Albanien. Av ovan nämnda länder 
deltog samtliga utom Makedonien och Serbien i delpro-
grammet MEDIA under året.

En nyhet för Kreativa Europa är att även länder inom 
EU:s grannskapspolitikområde (Armenien, Azerbaijan, 
Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina, Algeriet, 
Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, 

Palestina, Syrien och Tunisien) kan delta i programmet, 
förutsatt att de har ingått ett särskilt avtal med Europe-
iska kommissionen. År 2014 hade inget av länderna i det 
europeiska grannskapspolitikområdet slutit ett sådant 
avtal och ingick därför inte i programmets första år. 

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 
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. 

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

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

•	 Stöd	till	insatser	som	gör	att	kulturella	och	kreativa	

7. 2014 Annual Work Programme for the Implementation of the Creative Europe Programme, C(2013) 8314, 
November 2013: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8314.pdf 
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aktörer kan samarbeta internationellt och kan inter-
nationalisera sina yrkeskarriärer och sin verksamhet, 
i och utanför unionen, med grund i långsiktiga strate-
gier.

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

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

•	 Stöd	till	cirkulation	för	europeisk	litteratur	för	ökad	
tillgänglighet.

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

Stödformer inom delprogrammet Kultur
Det finns fyra olika stödformer inom delprogrammet 
Kultur: europeiska samarbetsprojekt, europeiska platt-
formar, europeiska nätverk samt översättning och sprid-
ning av europeisk skönlitteratur. År 2014 utlystes stöd vid 
ett tillfälle för respektive stödform inom delprogrammet. 

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

Ansökan om stöd till samarbetsprojekt kan göras en 
gång per år. Stöd kan sökas för samarbeten mellan eu-
ropeiska aktörer verksamma i de kulturella och kreativa 
sektorerna.8 Ett samarbetsprojekt består av en projekt-
ledare och flera projektpartners. Aktörer från minst tre 
länder som deltar i Kreativa Europa måste ingå i projektet. 

Projekten kan till innehållet omfatta ett konst- och 
kulturområde eller vara konstområdesövergripande. 
Stödformen ställer höga krav på samarbetselementet/
partnerskapet och på att aktiviteter genomförs i alla del-
tagande länder. Kulturorganisationer kan söka stöd för 
projekt som innebär att de samarbetar över gränserna 
och skapar och genomför kulturella och konstnärliga 
verksamheter. Syftet är att stödja transnationellt kultur-
samarbete och det är därför inte möjligt att söka stöd för 
endast nationella, regionala eller lokala projekt. 

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 insti-
tutioner, fristående organisationer, grupper, föreningar, 
kommuner, regioner, myndigheter eller privata företag. 
Endast enskilda personer är undantagna. 

Stöd kan sökas under förutsättning att organisatio-
nerna inte agerar i vinstdrivande syfte i projektet, men 
de sökande organisationerna kan arbeta vinstdrivande i 
sin ordinarie verksamhet. 

Det finns två olika stödtyper för europeiska samar-
betsprojekt. Projekt inom båda stödtyperna kan pågå i 
högst fyra år.

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

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

Kravet på egeninsats innebär att de deltagande organi-
sationerna måste ha möjlighet att avsätta medel ur egen 
budget eller genom andra medel, för att täcka upp den 
andel egenfinansiering på 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 utöver det transnatio-
nella kulturutbytet innehålla minst ett av de prioriterade 
områdena publikutveckling (audience development) eller 
kapacitetsuppbyggande insatser gällande digitalisering 
(digitization), nya affärsmodeller (new business models) 
och/eller kompetensutveckling och utbildning (training 
and education). Publikutveckling är en prioritering som 
tydligt genomsyrar hela programmet Kreativa Europa.

Det finns inga geografiska kvoter i beviljandet av bi-
drag. Svenska projektledare eller partners har samma 
förutsättningar som sökande från övriga europeiska 
länder. Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna rele-
vans (35 p), innehållets och verksamhetens kvalitet (25 p), 
kommunikation och informationsspridning (20 p) samt 
partnerskapets kvalitet (20 p).9 Den sökande får en skrift-

8. Europeiska kommissionens definition av begreppet kulturella och kreativa sektorer i Artikel 2, s. 5, Förordning för 
Kreativa Europa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0237:SV:PDF 

9. För en detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna se Guidelines for European Cooperation Projects: http://eacea.
ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/guidelines-call-for-proposals-cooperation-projects-2015_en_1.pdf 
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lig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Vid 
avslag finns möjlighet för den sökande att utveckla pro-
jektet och återkomma med en omarbetad ansökan vid 
annat utlysningstillfälle.

Stöd till europeiska plattformar
Stödet till europeiska plattformar är en av de nya stöd-
formerna i Kreativa Europa och 2014 utlystes stödet för 
första gången. En plattform omfattar endast ett konst-
område. Plattformen ska arbeta för ökad mobilitet inom 
Europa för nya begåvade konstnärer och kulturskapare 
och för cirkulation av konstnärliga och kulturella verk. 
Stöd kan sökas för aktörer som tillhandahåller en eu-
ropeisk plattform för att främja en stark europeisk pro-
gramläggning. Krav ställs på att minst 30 procent av pro-
gramutbudet ska vara europeiska produktioner. 

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- stödet 
kan högst utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. Un-
der programperioden 2014–2020 finns tre ansökningstill-
fällen 2014, 2015 och 2016. Totalt kommer cirka 15–20 platt-
formar att 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 transnationellt och internationellt. Aktiviteterna 
måste ha en strukturerande effekt. Nätverksstödet i Krea-
tiva Europa är inte längre som under tidigare program-
period ett verksamhetsbidrag, utan ett projektbidrag.

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, prö-
vande av nya innovativa strategier för publikutveckling 
och testande av nya affärs- och ledningsmodeller.

Stöd kan sökas av nätverk som är aktivt inom de kul-
turella och kreativa sektorerna. Nätverket måste bestå 
av minst 15 medlemsorganisationer från minst 10 länder 

som deltar i delprogrammet Kultur. Minst fem av dessa 
måste vara baserade i fem olika EU-medlemsstater el-
ler EFTA-länder. Stöd kan sökas om högst 250 000 euro 
per år. EU-stödet kan max utgöra 80 procent av de totala 
kostnaderna. Under programperioden 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 är stödet till 
översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. 
Det är det enda stödet på kultursidan som inte ställer 
krav på transnationella partnerskap. Stöd kan sökas av 
professionella bokförlag eller förlagsgrupper. Den sökan-
de organisationen ska ha varit registrerad i minst två år 
när ansökan lämnas.

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

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

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

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

Ytterligare en prioritering är att ge översättarna större 
uppmärksamhet. Därför finns krav på att förlagen ska in-
kludera en biografi om översättaren i varje översatt bok.

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

Översättningar från latin och klassisk grekiska till ett 
officiellt språk i något av de officiella språken är också 
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bidragsberättigade. De skönlitterära verken får inte 
tidigare ha översatts till målspråket, med undantag för 
om det bedöms att en ny översättning är nödvändig. 
I detta fall måste minst femtio år gått sedan den senaste 
översättningen och förlaget förklara varför en ny över-
sättning behövs. Verken måste redan ha publicerats och 
ha skrivits av författare som är medborgare eller bosatta i 
ett land som deltar i programmet, med undantag för verk 
på latin eller klassisk grekiska. 

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

Kostnader för översättning, produktion, marknadsfö-
ring och kommunikation är exempel på kostnader som 
kan inkluderas i ansökan. Olika typer av insatser för att 
öka den översatta litteraturens spridning och tillgäng-
liggörande är en viktig del av projektet. Det kan bland 
annat gälla översättares och författares deltagande i lit-
terära evenemang, på litteraturfestivaler och bokmässor 
eller andra mer innovativa aktiviteter som kan bidra till 
ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur. Det 
är denna del som är ny i EU:s översättningsstöd jämfört 
med den tidigare programperioden, då endast översätt-
ningskostnaderna var bidragsberättigade. En obligatorisk 
del av ansökan är därför även att formulera en strategi 
för översättning, distribution och marknadsföring av de 
titlar förlaget söker stöd för att översätta. Det innebär att 
ansökan numera är mer omfattande.

Det finns två olika stödtyper, antingen tvåårigt stöd 
eller tre- eller fyraårigt stöd genom ett partnerskapsavtal. 
Vid ansökan om tvåårigt stöd ska översättning av 3−10 
skönlitterära verk under hela tvårsperioden ingå samt 
en strategi för översättning, distribution och marknads-
föring 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 långsiktig strategi för arbetet med utgiv-
ning 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 kost-
naderna. År 2014 kunde stöd om treårigt partnerskapsav-
tal och tvåårigt stöd sökas.

Ansökan bedömdes 2014 med grund i kriterierna re-
levans (30 p), kvalitet på innehåll och verksamhet (25 p), 
PR för och kommunikation om de översatta titlarna (20 p) 
samt vinnare av EU:s litteraturpris (10 p). 

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

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

EU:s litteraturpris
Litteraturpriset är ett sätt att uppmärksamma europeiska 
författare. Priset delades ut för sjätte gången år 2014. Syftet 
med priset är att uppmärksamma den europeiska samtids-
litteraturens mångfald och kreativitet, främja ökad sprid-
ning av europeiska skönlitterära verk, stödja ökad bokför-
säljning över gränserna 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 
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 2014 var Sverige inte med på listan av potentiella mot-
tagare av priset, men 2015 kommer en svensk författare 
tilldelas 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 år-
ligen 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 Europeiska 
författarkongressen (The European Writers Council).10

10. www.euprizeliterature.eu 
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EU:s musikpris European Border Breakers Award 
(EBBA)
Priset delas årligen ut till tio artister/grupper som lyckats 
nå över nationsgränserna och nå publiker utanför ur-
sprungslandet. Det syftar till att främja spridning 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, liveframträ-
danden och medverkan vid europeiska festivaler samt 
genom röstning och framtagande av data av European 
Broadcasting Union (EBU) och radiostationer och fes-
tivaler som deltar i The European Talent Exchange 
Program. Den nederländska mässan/festivalen för eu-
ropeisk popmusik Eurosonic Noorderslag i Groningen, 
Nederländerna organiserar urvalsförfarandet och pris-
ceremonin. European Border Breakers Award delades 
2014 ut för elfte gången.

I likhet med Europa Nostra finns även ett pris fram-
röstat av allmänheten inom musikområdet kallat Public 
Choice EBBA. År 2014 fick den irländska gruppen Ko-
daline publikens pris.11

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	Conservation: bevarande och restaurering av 

kulturarv samt omställning till nya användningsområ-
den (inom områdena arkitektur, kulturlandskap, his-
toriska parker och trädgårdar, konstföremål, arkeologi 
samt industriminnesvård/industrilandskap).

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

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

•	 Kategori	4:	Education, Training and Awareness-
Raising: föredömliga initiativ inom utbildning och 
praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kul-
turarvsfrågor.

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. Från 
Sverige inkommer få nomineringar till Europa Nostra. 
År 2012 instiftades Europa Nostra Public Choice Award, 
en möjlighet för allmänheten i Europa att rösta på sitt 
favoritprojekt av de 30 nominerade projekten.12

EU:s pris för samtida arkitektur – Mies van der Rohe 
Award 
EU:s Mies van der Rohe Award delas ut vartannat år. År 
2014 tilldelades inget pris. 

Två typer av pris delas ut, The European Union Prize 
for Contemporary Architecture – The Mies van der Rohe 
Award och The Special Mention for Emerging Architect. 
Prissumman 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 kommissio-
nen tillsammans med Mies van der Rohe Foundation. 
Stiftelsen ansvarar för urvalet och själva prisceremo-
nin. Nomineringar lämnas till juryn av en oberoende 
expertgrupp bestående av medlemmar i Architects’ 
Council of Europe (ACE), där Sverige representeras 
av SAR Svenska Arkitekters Riksförbund och en råd-
givande kommitté. Arkitektur- och designcentrum  
i Stockholm är en av 17 medlemmar i prisets rådgivande 
kommitté.13

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 program som bygger på 
kulturellt samarbete i Europa och intresserar och enga-
gerar de som bor i staden och dess omgivning samt öka 
det internationella intresset för området. Initiativet att 
utse europeiska kulturhuvudstäder startade 1985 och 
sedan 2011 väljs två städer från två olika medlemsstater 
till europeiska kulturhuvudstäder. Medlemsstaterna får 
under perioden 2007−2019 i tur och ordning 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 shortlist med städer. 
Expertpanelen rekommenderar sedan utifrån ansök-

11. www.europeanborderbreakersawards.eu  
12. www.europanostra.eu  
13. www.miesarch.com 
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ningarna en stad från respektive aktuellt land för titeln. 
Städerna 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 Melina 
Mercouri Prize om 1,5 miljoner euro vardera. Priset fi-
nansieras genom Kreativa Europa. De städer som väljs 
att vara europeiska kulturhuvudstäder utnämns fyra år 
i förväg. År 2014 beslutades att Leeuwarden (Nederlän-
derna) och Valetta (Malta) blir europeiska kulturhuvud-
städer 2018. Umeå och Riga var europeiska kulturhu-
vudstäder 2014. Stockholm 1998 och Umeå 2014 är de två 
svenska städer som hittills har utnämnts till europeiska 
kulturhuvudstäder i Sverige.14

DELPROGRAMMET MEDIA

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

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

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

•	 Uppmuntra	till	utbyten	mellan	audiovisuella	företag	
genom att underlätta tillträdet till unionsmarkna-
derna och de internationella marknaderna och ge ak-
törerna verktyg att öka synligheten för deras projekt.

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

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

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

•	 Främja	nya	distributionssätt	för	att	möjliggöra	fram-
växt av nya affärsmodeller.15

 
Stödformer inom delprogrammet MEDIA
Det finns 14 olika stödformer inom delprogrammet 
MEDIA. År 2014 utlystes stöd inom samtliga stödformer. 
Stöden ska öka kapaciteten hos audiovisuella aktörer att 
utveckla europeiska audiovisuella verk som har interna-
tionell potential och underlätta europeisk och internatio-
nell samproduktion. Delprogrammet MEDIA ska ge stöd 
till utveckling av europeiska audiovisuella verk, särskilt 
filmer och tv-produktioner inom drama, dokumentärer, 
barnproduktioner och animationer, samt interaktiva 
verk som dataspel och multimedia. MEDIA ska också ge 
stöd till verksamhet som syftar till att stödja europeiska 
audiovisuella produktionsbolag, särskilt oberoende pro-
duktionsbolag, för att underlätta europeisk och interna-
tionell samproduktion av audiovisuella verk.

Stöd till producenter 
Inom delprogrammet MEDIA finns två olika typer av 
stöd till oberoende filmproducenter, enskilt projekt 
och så kallad slate funding, vilket innebär finansiering 
av flera projekt i ett paket. Vilken stödform som passar 
bäst beror i stor utsträckning på vilken slags projekt det 
handlar om och vilka kostnader som ansökan avser. Stöd 
kan ges för utvecklingskostnader (inte produktionskost-
nader) 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, animationer 
och kreativa dokumentärer ämnade för biograf med en 
längd på minst 60 minuter. Dramafilmer och serier på 
minst 90 minuter, animerade filmer eller serier med en 
minsta total längd på 24 minuter och kreativa dokumen-
tärfilmer eller serier på 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 dist-
ribution 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 produk-
tionsbudget under 1,5 miljoner euro. Beloppet kan uppgå 
till högst 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Oberoende produktionsbolag, det vill säga bolag som 
inte är majoritetsägt av någon tv-kanal (med majoritets-

14. http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm 
15. Förordning för Kreativa Europa (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖR-

ORDNING (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet 
Kreativa Europa (2014–2020): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2013:347:0221:0237:SV:PDF 
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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 pro-
jekt bedöms med grund i kriterierna relevans och euro-
peiskt mervärde (20 poäng), innehållets och verksamhe-
ternas kvalitet (20 poäng), spridning av projektresultaten 
(20 poäng), projektgruppens kvalitet (10 poäng), effekt 
och hållbarhet (10 poäng), och innovativ karaktär (20 po-
äng). Extra automatiska poäng ges till sökande företag i 
ett land med låg produktionskapacitet (10 extra poäng), 
projekt som riktar sig till en ung publik (10 extra poäng), 
projekt som är tänkta att ske i samproduktion med ett 
företag som inrättats i ett annat deltagarland som inte har 
ett gemensamt officiellt språk (5 extra poäng).

I utlysningen 2014 räknades Sverige in bland de län-
der med låg produktionskapacitet. Två utlysningar om 
utvecklingsstöd för enskilt projekt ägde rum under 2014.16 

Utvecklingsstöd, slate funding
Stöd ges för utveckling av ett paket med minst tre pro-
jekt inom kategorierna drama, kreativ dokumentär och 
animation. Projekten ska vara ämnade för internationell 
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 sedan 
minst tre år. För ansökan krävs att bolaget eller producen-
ten har erfarenhet av produktion och distribution av minst 
ett verk inom ovanstående kategorier. Verket ska ha produ-
cerats senast fem år innan ansökningstillfället och fått in-
ternationell kommersiell distribution i tre länder 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). Be-
loppet ska uppgå till högst 50 procent av utvecklingskost-
naderna för projekten.

Vid bedömning av ansökan om slate funding tas hän-
syn till exempelvis produktionsbolagets kapacitet att på 
europeisk och internationell nivå utveckla ett 3−5 film-
projekt, kvaliteten på projekten, utvecklings- och fi-
nansieringsstrategin samt den europeiska dimensionen, 
europeisk och internationell distributions- och mark-
nadsföringsstrategi, projektens genomförbarhet och pro-
duktionsbolagets kapacitet att vara innovativt i sin verk-

samhet. Ansökningarna om utvecklingsstöd genom slate 
funding bedöms utifrån kriterierna relevans och europe-
iskt mervärde (20 poäng), innehållets och verksamheter-
nas kvalitet (20 poäng) spridning av projektresultaten (20 
poäng), projektgruppens kvalitet (10 poäng), effekt och 
hållbarhet (10 poäng) och innovativ karaktär (20 poäng). 
Extra automatiska poäng ges till sökande i ett land med 
låg produktionskapacitet (10 extra poäng).

Tv-programstöd
Stöd kan ges till produktionskostnader för drama, krea-
tiv dokumentär eller animation. Sökande ska vara euro-
peiska oberoende audiovisuella produktionsbolag som 
står för majoriteten av verket. För att vara godkänd för 
stöd krävs att minst tre tv-kanaler från tre olika länder i 
delprogrammet MEDIA deltar i projektet. 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 pro-
duktionsbudgeten 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 pro-
cent 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 pro-
cent 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 marknads-
föringsstrategin samt produktionsbolaget och det krea-
tiva teamet lämplighet. Ansökningarna bedöms utifrån 
kriterierna relevans och europeiskt mervärde (30 po-
äng), innehållets och verksamhetens kvalitet (30 poäng), 
projektresultatens spridning, effekt och hållbarhet (30 
poäng), projektgruppens kvalitet (10 poäng). Det finns 
också automatiska kriterier: om projektet har en ung 
målgrupp (5 extra poäng), om projektet är avsett för 
samproduktion med en producent i ett land som deltar i 
delprogrammet MEDIA och som inte har ett gemensamt 
officiellt språk (5 extra poäng) och om sökande företag är 
etablerade i ett land som har en låg produktionskapacitet 
(5 extra poäng). Två utlysningar ägde rum under 2014.17

16. Guidelines − Development Single Project: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines-sp-2015.pdf 
17. Guidelines − Television Programming of Audiovisual Work: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/support-for-televi-
sion-programming/guidelines_tv-programming_2014-tc.pdf 
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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 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.18

Automatiskt stöd 
Bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens 
antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film 
under ett år. Stödets fokus ligger på att stödja film med 
marknadspotential.

Beloppet som genererats samlas i en fond. Svenska 
distributörer kan beviljas mellan 0,75 euro och 1,05 euro 
per såld biljett, beroende på filmens ursprungsland. Det-
ta gäller de första 18 000 besöken, därefter sänks beloppet 
i takt med antal besök. För att få tillgång till beloppet i 
fonden ska distributören återinvestera, antingen i sam-
produktion, köp av distributionsrättigheter eller mark-
nadsföring av ny icke-nationell europeisk film. Filmer 
som är äldre än 2011 är inte godkända.19

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 ME-
DIA. Fonden realiseras av säljagenten genom en återin-
vestering av motsvarande belopp i Minimum Guaran-

tees eller marknadsföringskostnader för icke-nationella 
filmer. 20 

Stöd till onlinedistribution 
Kreativa Europa har som delmål att stötta marknadsföring 
och distribution av audiovisuella verk på plattformar utö-
ver biografen samt stödja uppkomsten av nya affärs- och 
distributionsmodeller. Detta görs genom att stödja online-
tjänster 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 tre stödtyper:

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

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

Stöd till innovativa multiplattformreleaser
Detta stöd skall uppmuntra till innovativa multiplatt-
formreleaser (festivaler, biograf, tv, dvd, VoD, etc.) av 
europeiska filmer. Varje film måste släppas i minst tre 
länder som är med i delprogrammet MEDIA. Stödmot-
tagare ska sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter 
till branschen och gärna utveckla nya affärsmodeller.21

Stöd till biografnätverk 
För att stimulera biografägare att i större utsträckning visa 
europeisk film ges ekonomiskt stöd till organisationer, 
som i sin tur handlägger och beviljar bidrag till biografer. 
Stödet kan sökas av europeiska biografnätverk med minst 
100 biografer i 20 länder. I dag förmedlas biografstödet av 
nätverket Europa Cinemas som är den enda sökande inom 
stödformen. Europa Cinemas grundades 1992 och har ett 
flertal finansiärer förutom Kreativa Europa.

Europa Cinemas stödjer europeiska biografer med 
icke-nationell europeisk film på programmet och bio-
grafer som arbetar med europeisk film mot en ung pu-
blik. Ett syfte är också att underlätta samarbetet mellan 
de biografer som är med i nätverket. Olika typer av ak-
tiviteter ordnas också för medlemsbiograferna. Europa 
Cinema Awards delas årligen ut för Best Programming, 
Best Young Audience Activities och Best Entrepreneur. 

18. Guidelines – Transnational Distribution of European Films, Selective Scheme: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/
distribution-selective/guidelines_en.pdf
19. Guidelines – Transnational Distribution of European Films, Automatic Scheme: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/distri-
bution-automatic/guidelines_en.pdf 
20. Guidelines – Distribution of non-national European Films, Sales Agents Scheme: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/
sales-agents/guidelines_en.pdf 
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Europa Cinemas finns i 42 länder, 596 städer och 977 
biografer. För att kunna delta i nätverket krävs att bio-
grafen visar en viss procentandel icke-nationell europeisk 
film och har en väl utvecklad verksamhet för ung publik. 
Samarbete på europeisk nivå och varierad programsätt-
ning kan öka bidragets storlek.22 

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 av 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. Under året har två ut-
lysningar ägt rum inom stödformen.23

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 sökas 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 
genomförandet av konkreta distributionsstrategier för av 
fonden stödda filmer. Bedömningsgrunderna för stödet är 
bland annat det europeiska mervärdet, fondens kapacitet 
för att utveckla mekanismer som stimulerar internationell 
samproduktion och cirkulation av dessa produktioner.24

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 publikutvecklande 
aktiviteter. Den nya stödformen syftar till att öka filmkun-
nigheten och möjligheterna att uttrycka sig genom audiovi-
suella medier. Aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra 
det europeiska filmkulturella arvet bland barn och unga 
uppmuntras särskilt. Europas mångfald är en av kontinen-
tens styrkor, men också en utmaning för att filmer, tv-pro-
duktioner och dataspel ska spridas över gränserna.

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

Stöd till publikbyggande evenemang
Kreativa Europa finansierar evenemang som syftar till 
att marknadsföra icke-nationell europeisk film genom 
visningar på olika plattformar och gärna i innovativa 
sammanhang. Denna typ av stöd riktar sig främst till 
sales agents, distributionsbolag, festivaler, tvprogramfö-
retag, biografer, onlineplattformar, filmfrämjande för-
eningar etc.

Stöd till filmkunnighetsprojekt
Kreativa Europa finansierar samarbetsprojekt mellan 
filmkunnighetsinitiativ i Europa som syftar till att stärka 
det europeiska samarbetet och den europeiska dimensio-
nen på området. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt 
utbyte av goda exempel är en viktig del. Stödet riktar sig 
främst till filminstitut, filmkulturella institutioner, festi-
valer, filmklubbar och andra typer av organisationer som 
är aktiva inom film- och media kunnighetsområdet, sär-
skilt för barn och unga. 

Bedömningsgrunderna för stödet är projektets europe-
iska mervärde, kvaliteten på samverkan och det förvän-
tade resultatet samt inverkan på publiken och cirkulation 
av europeisk film.25

Stöd till fortbildning 
Stödet riktar sig främst till europeiska utbildningsinstan-
ser eller branschaktörer som ämnar arrangera fortbild-
ningskurser för att öka kompetensen och yrkekunnan-
det hos professionella inom den audiovisuella industrin. 
Arrangörer som ansöker om stöd bör i innehållet för 
den föreslagna kursen behandla något av de prioriterade 
ämnesområdena publikbyggande, marknadsföring, dist-
ribution och exploatering, management/producentkur-
ser, projektutveckling och produktion eller digitala ut-
maningar. Stöd kan ges till arrangörer av specialiserade 
fortbildningskurser för professionellt verksamma genom 
ett tvåårigt partnerskapsavtal (Framework Partnership 
Agreement) med delprogrammet MEDIA.

Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitu-
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 

21. Guidelines – Online distribution: http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/guidelines-online-distribution_en.pdf 
22. Guidelines − Networking of Cinemas Screening European Film: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/cinemas-net-
works/guidelines_en.pdf  
23. Guidelines – Film Festivals: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/film-festivals/guidelines_en.pdf
24. Guidelines – International Co-Production Funds: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/international-coproduction/
guidelines_en.pdf
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audiovisuella sektorn har även en indirekt betydelse, ef-
tersom det också möjliggör för svenska yrkesverksamma 
att delta i de utbildningar som arrangeras av andra aktö-
rer i Europa.26

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 att stärka den europe-
iska filmen på internationella marknader. 

Exempel på projekt som kan få marknadsstöd är ar-
rangerande av samproduktionsforum eller finansie-
ringsforum, gemensamma aktiviteter för att mark-
nadsföra ett flertal europeiska titlar eller åtgärder som 
underlättar deltagande i festivaler och mässor för euro-
peiska branschverksamma. Genom MEDIA Stands kan 
branschverksamma erbjudas förmånligt deltagande på 
festivaler och marknader.27

Stöd till dataspel 
Europeiska spelutvecklare med tidigare erfarenhet har 
möjlighet att söka stöd från Kreativa Europa för utveck-
ling av dataspel ämnade för kommersiell distribution.

Dataspelsproduktionsbolaget måste ha varit är juridisk 
person sedan minst 12 månader 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 om stöd till dataspel tas 
hänsyn till exempelvis kvaliteten på innehållet, berättel-
sen och konceptets originalitet i förhållande till befintliga 
verk, i vilken utsträckning projektet tänjer på gränser i 
förhållande till befintligt spelutbud genom nya tekniska 
lösningar eller innehåll, kvaliteten på utvecklingsstrate-
gin och potential för europeiskt internationellt nyttjande 
(inbegripet hantering av immateriella rättigheter), kva-
litet och ändamålsenlighet hos distributions-, kommu-
nikations- och marknadsföringsstrategin, kvalitet på fi-
nansieringsstrategin för utveckling och produktion samt 
projektets genomförbarhet.

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).

Pilotstöd till textning av tv-innehåll 
Under 2014 genomfördes också en specialutlysning från 
Europeiska kommissionen kallad Fostering European In-
tegration through Culture by providing new subtitled ver-
sions of selected TV programmes across all Europe.

Pilotprojektet har som mål att undersöka innovativa 
strategier för textning av europeiska kulturprogram för 
att underlätta distribution av kulturinnehåll över de na-
tionella gränserna. Syftet är att undersöka textningens 
mervärde vid distribution online och att se hur långt ut 
det europeiska utbudet av audiovisuella kulturprogram 
kan nå. Konkret stödjer pilotprojektet distribution av 
minst 600 timmar av varierande europeiskt audiovisuellt 
kulturinnehåll online i olika länder samt inkluderar en 
utvärdering av vilka effekter insatsen får.

För att ett projekt ska kunna beviljas stöd ska det ha 
lämnats in av en europeisk organisation som tillhanda-
håller icke-linjära audiovisuella media- och webbtjänster 
med ett brett audiovisuellt innehåll. 

Särskilda insatser
EU:s filmpris Prix MEDIA
Priset delas ut en gång om året för en film med hög 
konstnärlig kvalitet och publikpotential som har fått ut-
vecklingsstöd som enskilt projekt inom delprogrammet 
MEDIA. Prisceremonin äger rum i under filmfestiva-
len i Cannes. Prix MEDIA kan delas ut till ett utveck-
lingsprojekt inom kategorierna drama, animation eller 
dokumentär med biografdistribution. En oberoende ex-
pertpanel och representanter från Europeiska kommis-
sionen utser vinnaren. Priset går till manusförfattaren 
och producenten till filmen. Den bosniske regissören och 
manusförfattaren Danis Tanović fick tillsammans med 
medmanusförfattaren Predrag Kojovic och producenten 
Amra Baksic Camo motta Prix MEDIA 2014 för filmen 
What Are You Looking At?.

25. Guidelines − Audience Development: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/audience-development/
guidelines_en.pdf 
26. Guidelines – Training: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/support-for-training/guidelines_en.pdf
27. Guidelines – Access to Markets: http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/access-to-markets-sin-
gle-action/guidelines_en.pdf 
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Här följer en redovisning av de projekt med svensk med-
verkan som under kalenderåret 2014 har fått beslut om 
finansiering genom Kreativa Europa.

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

Kreativa Europa (delprogrammen Kultur och MEDIA) 70

Delprogrammet Kultur   11

Delprogrammet MEDIA   59
* I dessa siffror ingår inte de 18 svenska organisationer som är medlemmar i de 
europeiska nätverk som fått stöd inom delprogrammet Kultur, inte heller de 42 
svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas och de 127 audiovisuellt 
yrkesverksamma som deltog i fortbildning som finanserats via delprogrammet 
MEDIA.

TABELL 2. TOTALT BELOPP SOM BEVILJATS PROJEKT 
MED SVENSK MEDVERKAN*
År 2014

Kreativa Europa (delprogrammen Kultur och MEDIA) 18 933 659

Delprogrammet Kultur   11 276 284

Delprogrammet MEDIA 7 657 375
* I dessa summor ingår stöd till projekt där svenska aktörer deltar som antingen 
enskild sökande part, projektledare/huvudsökande eller projektpartner. Hela 
stödsumman för samarbetsprojekt med svensk partner inräknas. Detta eftersom 
det inte finns tillgänglig information om hur stor del av stödet varje enskild organisa-
tion i projektet mottar. Stödet via Europa Cinemas till de 42 svenska biograferna i 
nätverket ingår i summan, men inte stödet till de 18 nätverk på kulturområdet med 
svenska organisationer som medlemmar. Nätverksstödet utelämnas då det inte 
finns information om i vilken grad nätverksmedlemmarna får del av stödet. Endast 
tre av ansökningarna inom delprogrammet MEDIA gällde projekt där den svenska 
organisationen var partner och därför fick dela på den totala stödsumman. I övriga 
projekt tillföll hela summan den svenska organisationen.

PROJEKT MED SVENSK MEDVERKAN I 
EU-PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 2014

TABELL 3. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET KULTUR 2014
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Större samarbetsprojekt  
projektledare 74 21 2 1 1 283 002

Större samarbetsprojekt  
partner 506 204 18 5 8 945 378

Mindre samarbetsprojekt 
projektledare 337 37 5 1 200 000

Mindre samarbetsprojekt 
partner 1 079 169 22 2 399 998

Europeiska plattformar 
projektledare 24 5 0 0 0

Europeiska plattformar 
partner i.u. 78 i.u. 1 366 197

Stöd till översättning och spridning av 
europeisk skönlitteratur (2-årigt stöd) 238 63 3 0 0

Stöd till översättning och spridning av 
europeisk skönlitteratur (partnerskapsavtal) 23 11 1 1 81 709

Totalt, samtliga stödformer   51 11 11 276 284

TABELL 4. SVENSKT DELTAGANDE I EUROPEISKA NÄTVERK INOM DELPROGRAMMET KULTUR 2014
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Europeiska nätverk 
projektledare 58 22 1 0 0 
Europeiska nätverk  
medlemsorganisationer i.u. i.u. i.u. 18* i.u.
* EACEA publicerar inte information om nätverkens medlemmar. Siffran ovan är hämtad från nätverkens webbplatser.
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STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET KULTUR
År 2014 tilldelades projekt med svensk medverkan, 
antingen som sökande part, projektledare eller partner, 
11 276 284 euro. Totalt 11 svenska organisationer har fått 
stöd inom delprogrammet Kultur. 

Svenska organisationer deltar framförallt i europeiska 
samarbetsprojekt. Totalt 9 svenska organisationer deltar 
i beviljade projekt inom stödformen. Av dessa deltar sex 
organisationer i större samarbetsprojekt och tre i mindre 
samarbetsprojekt. Majoriteten av de beviljade medlen 
gäller också deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
Totalt beviljades 10 828 378 euro till svensk medverkan i 
samarbetsprojekt. 

Det finns ingen information om hur stor summa varje 
deltagande organsation tilldelas, endast den totala stöd-
summan som hela projektet beviljas och som delas mel-
lan projektdeltagarna. I likhet med den föregående pro-
gramperioden finns därför ingen exakt siffra över vilken 
stödsumma som i praktiken kommer svenska aktörer till 
del. Hur stor andel av bidragssumman som tilldelas ett 
samarbetsprojekt de svenska aktörerna tilldelas varierar. 
Det är upp till projektdeltagarna att avgöra hur bidra-
get ska delas. Att engagera sig som projektledare för ett 
europeiskt samarbetsprojekt innebär ett stort ansvarsta-
gande. Svenskt deltagande i europeiska samarbetsprojekt 
är positivt oavsett om en aktör deltar som projektledare 

TABELL 5. SVENSKT DELTAGANDE I DELPROGRAMMET MEDIA 2014
   Antal Antal 
 Antal Antal beviljade ansökningar, beviljade ansökningar, Beviljat belopp (euro) 
 ansökningar, totalt ansökningar, totalt svenska aktörer svenska aktörer svenska aktörer

Utvecklingsstöd, 
enskilt projekt (2 utlysningar) 902 184 37 13 545 000

Utvecklingsstöd, slate funding 167 74 12 10 1 812 537

Stöd till tv-program (2 utlysningar) 135 53 11 6 3 150 000

Distributionsstöd, selektivt (2 utlysningar) 973 424 33 15 314 700

Distributionsstöd, automatiskt 266 225 7 7 507 703

Stöd till onlinedistribution 54 17 2 1 250 000

Stöd till säljagenter 32 28 0 0 0

Stöd till filmfestivaler (2 utlysningar) 316 88 7 2 110 000

Stöd till marknadsaktiviteter (2 utlysningar) 92 45 1 0 0

Stöd till internationella fonder 
för samproduktion 9 5 0 0 0

Stöd till fortbildning 114 59 0 0 0

Stöd till publikutveckling 55 16 0 3* 458 445

Stöd till dataspelsutveckling 259 29 12 2 270 000

Stöd till biografnätverk 1 1 0 0/42** 238 990

Totalt, samtliga stödformer   122 59 7 657 375
* Svenska organisationer var partners i de tre projekten som fick stöd.

** Endast det europeiska biografnätverket Europa Cinemas söker och beviljas stöd. Totalt 42 svenska biografer är del av nätverket Europa Cinemas och får del av bidraget. 
Den här angivna summan är endast till de svenska biograferna.

eller som partner. Deltagandet innebär en stärkt interna-
tionalisering av det svenska kulturlivet, vilket är gynn-
samt för såväl kulturorganisationerna som för publiken i 
Sverige och i Europa, eftersom aktiviteter äger rum i alla 
de deltagande länderna och projekten leder till kapaci-
tetsuppbyggnad inom organisationerna.

Ett svenskt förlag, Norstedts förlag, fick stöd för över-
sättning och spridning av europeisk skönlitteratur och en 
svensk organisation, Föreningen Littfest, beviljades stöd 
för sitt deltagande i en ny europeisk plattform på littera-
turområdet med fokus på poesi.

Stöd till europeiska samarbetsprojekt 
I den första utlysningen om stöd till europeiska samar-
betsprojekt inkom totalt 411 ansökningar från organisa-
tioner i Europa. Av dessa gällde 74 större samarbetspro-
jekt och 337 mindre samarbetsprojekt. Totalt deltog 772 
europeiska kulturorganisationer i ansökningar om större 
samarbetsprojekt (698 partners och 74 projektledare) 
samt 1 371 europeiska kulturorganisationer i ansökning-
arna om mindre samarbetsprojekt (1 079 partners och 337 
projektledare). 

Sammanlagt 403 organisationer deltar i de projekt som 
fått stöd, 58 som projektledare och 345 som partners. De 
länder som hade flest deltagande organisationer som pro-
jektledare eller partners var Italien (42), Storbritannien 
(40) och Frankrike (35). Organisationer från alla EU:s 
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Sverige har enligt det brittiska konsultföretaget Euclids 
utvärdering av beslutsomgången ett bra resultat, en good 
success rate om 29 procent sett till antal svenska projekt-
ledare.28 Stödformens over all success rate var 14,1 procent. 
Frankrike var projektledare för flest projekt (9), följt av 
Italien (7), Tyskland och Storbritannien (6), Nederlän-
derna (5), Belgien, Spanien och Slovenien (4), Österrike 
(3), Kroatien och Sverige (2) samt Tjeckien, Danmark, 
Ungern, Irland, Makedonien och Portugal (1). Sverige 
var ett av de nio länder som är projektledare för ett större 
samarbetsprojekt. Sverige bedöms i rapporten också vara 
ett av de länder som har ett gott resultat sett till befolk-
ningsmängd, en lista som toppas av Slovenien.29 Gällande 
antal partners i de beviljade projekten toppar Storbritan-
nien och Italien (30), följt av Spanien (29), Tyskland (25), 
Frankrike och Slovenien (21) och Belgien (18).

Totalt nio svenska organisationer beviljades stöd för att 
delta i europeiska samarbetsprojekt, två som projektle-
dare och sju som partners. Av dessa deltar sex svenska 
organisationer i större samarbetsprojekt. Intercult leder 
projektet CORNERS − Turning Europe Inside Out, Riks-
arkivet deltar som partner i projektet Community as Opp-
ortunity − Creative Archives and Users Network, Statens 
museer för världskultur (i praktiken Etnografiska muse-
et) i Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, 
Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, 
Teater Tre i Small Size, Performing Arts for Early Years och 
Högskolan Kristianstad i People’s Smart Sculpture.

Tre svenska organisationer deltar i mindre samarbets-
projekt som beviljats stöd. Moomsteatern leder projek-
tet Crossing the Line, Jeunesses Musicales Sverige deltar 
som partner i projektet Blackboard Music Project som och 
Tensta Konsthall deltar som partner i projektet This is 
Tomorrow, Back to Basics: Forms and Actions in the Future.

Majoriteten av de svenska organisationerna är kultur-
organisationer, men ett universitet och en statlig myn-
dighet är också med bland aktörerna. Organisationerna 
är verksamma inom många olika områden, men främst 
inom scenkonst (teater, dans och musik) samt bildkonst-
området. Ett projekt handlar om arkiv/kulturarv. 

De svenska kulturaktörernas samarbetsländer har 
också en bred spridning över Europa. Gällande de svens-
ka aktörernas geografiska hemvist är majoriteten av de 
svenska organisationer som deltar i projekten baserade i 
Stockholm. Två av organisationerna är baserade i Skåne. 
Jeunesses Musicales Sverige bedriver ett riksomfattande 
arbete och i praktiken drivs projektet som Statens museer 
för världskultur i Göteborg är med i av Etnografiska mu-
seet i Stockholm. Det finns inte tillgänglig information 
om vilka svenska organisationer som ingick i ansökning-
arna, endast de som beviljats stöd. Det finns därför inte 

medlemsstater och EFTA-länder, utom Luxemburg och 
Malta finns med i de projekt som fått stöd.

Svenska organisationer deltog i 47 ansökningar om 
stöd till europeiska samarbetsprojekt. Av dessa var svens-
ka aktörer projektledare för 7 ansökningar, varav 2 gällde 
större samarbetsprojekt och 5 mindre samarbetsprojekt. 
Svenska organisationer fanns med som partners i totalt 
40 ansökningar. Totalt 20 svenska aktörer fanns med i 
ansökningar om större samarbetsprojekt och totalt 27 
svenska aktörer i ansökningar om mindre samarbetspro-
jekt. Det visar att svenska kulturorganisationer har haft 
ett stort intresse av att delta i internationella kultursam-
arbeten genom Kreativa Europa.

Totalt 58 europeiska samarbetsprojekt beviljades 40,4 
miljoner euro. Av dessa var 21 större projekt och 37 min-
dre projekt. Under våren 2015 publicerade EACEA infor-
mation om att ytterligare fem mindre samarbetsprojekt 
fått stöd. Ingen av dessa hade svensk medverkan. Med de 
fem ytterligare projekten inräknade fick 42 ansökningar 
om mindre samarbetsprojekt (12 procent av ansökning-
arna). Totalt beviljades 41,3 miljoner euro. 

Inom stödet till europeiska samarbetsprojekt som är 
den mest betydande stödformen för kulturaktörer som 
vill söka stöd inom programmet var konkurrensen hård. 
Bifallsprocenten för de mindre samarbetsprojekten var 
endast 11 procent (37 av 337 ansökningar beviljades). Bi-
fallsprocenten för de större projekten var 28 procent (21 av 
74 ansökningar beviljades). Det var således en mycket låg 
andel mindre projekt som fick stöd i 2014-års fördelning. 
Under det föregående Kulturprogrammet 2007–2013 fick 
cirka 30 procent av de mindre projekten stöd, vilket inne-
bär en stor skillnad jämfört med den första omgången i 
Kreativa Europa. I jämförelse med den förra program-
perioden var också det totala antalet samarbetsprojekt 
som beviljades stöd klart färre i denna omgång än under 
tidigare programperiod. Det beror främst på att antalet 
mindre projekt som fick stöd var färre och antalet större 
projekt med en omfattande stödsumma prioriterades. I 
den sista ansökningsomgången 2013 beviljades jämförel-
sevis stöd till 114 mindre samarbetsprojekten och 14 fler-
åriga samarbetsprojekt. 

Även om det i denna fördelning beviljades stöd till färre 
svenska aktörer än under den föregående programperio-
dens bästa år var den totala bidragssumman 2014 för Sve-
riges del däremot likvärdig de högsta nivåerna under den 
förra programperioden år 2012–2013. Detta beror på att 
fler svenska organisationer än tidigare fick stöd för del-
tagande i större samarbetsprojekt, men färre i de mindre 
samarbetsprojekten. Däremot är antalet svenska organi-
sationer som deltar i beviljade projekt färre än tidigare år. 
Detta mönster gäller för många europeiska länder.

28. Geoffrey Brown, Fewer. Bigger. Better? Analysing the Results of the First Call for Projects 
for the EU Creative Europe Culture Programme 2014, s. 3, Euclid, 2014. Denna rapport utgår 
från de 37 mindre samarbestprojekt som ingick i den först fördelningen.
29. Ibid, s. 4.
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heller information om var i landet de sökande svenska 
organisationerna är baserade.  

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt
Två projektledare från Sverige ansökte och totalt 18 svens-
ka organisationer ingick som partners i ansökningarna 
om stöd till större samarbetsprojekt. Av dessa beviljades 
en svensk projektledare och fem svenska partners stöd. 
Totalt sex svenska organisationer fick stöd för större sam-
arbetsprojekt. 

Projekttitel 

CORNERS – Turning Europe Inside Out
Projektledare

Intercult, Sverige
Partners

Arts Council of Northern Ireland, Storbritannien, Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese, Italien, Fomento de San Sebastian, Spanien, 
Fondacija Fond B92, Serbien, Instytut Kultury Miejskiej, Polen, ISIS 
ARTS, Storbritannien, POGON − Zagrebacki centar za nezavisnu 
kulturu i mlade, Kroatien, Drugo more, Kroatien, Zavod Exodos 
Ljubljana, Slovenien
Konstområde 

Konstområdesövergripande
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 283 001,82
Total budget (euro)

2 566 003,63
Projekttid

42 månader
Webbplats

http://www.cornersofeurope.org/

Corners är en interkulturell plattform för konstnärer 
som drivs av ett partnerskap av sex kulturorganisatio-
ner och institutioner baserade i utkanten av Europa. 
Utöver dessa tillkommer ytterligare samarbetspartners. 
Plattformen ska skapa möjligheter till konstområdesö-
vergripande kollaborativa kulturprojekt. Cirka 60 pro-
fessionella konstnärer och forskare med olika bakgrund 
och från olika discipliner, från mer än 30 organisationer 
och institutioner deltar i projektet. Konstnärerna möts i 
en så kallad Corners Xpedition. Dessa förbereds och ge-
nomförs lokalt och med 20−25 inbjudna konstnärer och 
kulturarbetare. Med grund i Corners Xpeditions ska-
pas konstnärliga samarbeten med minst två konstnärer. 
Konstnärerna skapar verk i en del av Europa och visar 
dem i en annan. Samarbetena presenteras sedan i Stock-
holm Ljubljana, Gdansk, Zagreb, Rijeka, Belgrad, Uzice, 
Donostia/San Sebastian, Belfast, Derry, Northumber-

land, Middlesbrough och Prizren. Samarbetselementet 
är grundläggande i projektet Corners som vill engagera 
sig i lokala historier på en transnationell nivå. För att in-
volvera publiken på de olika platserna har de skapat så 
kallade Audience Links som bland annat innehåller work-
shops och seminarier.

Projekttitel 

Community as Opportunity – Creative Archives and Users 
Network 
Projektledare

Hessisches staatsarchiv Marburg, Tyskland
Partners

Riksarkivet, Sverige, Archivo historico eclesiastico de 
bizkaia (AHEB-BEHA), Spanien, Balkanoloski institut SANU, 
Serbien, Budapest Fovaros Leveltara, Ungern, Diözese St. 
Pölten - Diözesanarchiv, Österrike, Generalendirektion der 
staatlichen archive Bayerns, Tyskland, Hrvatski državni arhiv, 
Ungern, International Centre for Archival Research (ICARUS), 
Österrike, Národní archiv, Tjeckien, National archives of Finland 
(Kansallisarkisto), Finland, National archives of Hungary, 
Ungern, Rahvusarhiiv, Estland, Universidad complutense de 
Madrid, Spanien, Universtia degli studi di Napoli Federico, Italien, 
Universitaet Graz, Österrike, Universitaet zu Koeln, Tyskland
Konstområde 

Kulturarv/arkiv
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 990 078
Total budget (euro)

3 984 039
Projekttid

48 månader
Webbplats

http://coop-project.eu/

Projektets fokus är publikutveckling och professionalise-
ring av yrkesverksamma inom kultur/arkivsektorn. Det 
främsta syftet är att underlätta relationer mellan arkiv 
och arkivarier samt allmänheten. Lokalbefolkningen och 
institutionerna ska kopplas närmare varandra. Digitala 
arkivfrågor är centrala i projektet som också syftar till att 
stärka såväl arkivsektorns som allmänhetens möjligheter 
att ta del av den delade europeiska historien. Projektet 
ska även exempelvis uppmuntra till att stärka unga pro-
fessionella inom arkivsektorn genom att tillgängliggöra 
och skapa utbildningsmaterial och praktikplatser för stu-
denter. En onlinedatabas kommer att skapas med Open 
Source-verktyg för att möta publikens behov samt för att 
aktivt främja och underlätta lokalsamhällens deltagan-
de. Vidare kommer en mängd olika typer av aktiviteter 
kopplade till innovativa sätt att arbeta med medborgares 
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deltagande genomföras, exempelvis festivaler och insat-
ser som Bring Your History Days, den digitala plattfor-
men Topotheque, MOMathons, MOMschools.

Projekttitel 

SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and 
Heritage
Projektledare

KHM-Museumsverband (Kunsthistorisches Museum), Österrike
Partners

Statens museer för världskultur, Sverige, Culture Lab, Belgien,  
Institut de Cultura de Barcelona, Spanien, Linden-Museum 
Stuttgart, Tyskland, Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée, Frankrike, Musee Royal de l’Afrique Centrale, 
Belgien, National Museum − Naprstek Museum, Tjeckien, 
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi 
Pigorini, Italien, Stitching national museum van wereldculturen, 
Nederländerna, The Chancellor, Masters and Scholars of the 
University of Cambridge, Storbritannien
Konstområde 

Museer/bildkonst
Län (svensk organisation)

Västra Götalands län
Stad (svensk organisation)

Göteborg
Beviljat belopp (euro)

2 000 000 
Total budget (euro)

4 000 000
Projekttid

48 månader
Webbplats

http://www.swich-project.eu/

SWICH − Sharing a World of Inclusion, Creativity and 
Heritage är ett samarbetsprojekt mellan tio europeiska 
världskulturmuseer som syftar till att diskutera dessa 
kulturarvsinstitutioners framtida roll och skapandet av 
medborgarskap. Detta projekt sätter etnografiska museer 
och världskulturmuseer i Europa i centrum för fortlö-
pande diskussioner om medborgarskap och tillhörighet 
i det samtida Europa. Bakgrunden till projektet är hur 
migration och transnationella rörelser inom Europa 
påverkar och förändrar de etnografiska museernas roll 
och katalogiserande av mångfalden av världens kulturer. 
I projektet ingår en serie program med aktiviteter inom 
sex olika teman. 

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av nya 
praktiker och verktyg som på ett bättre sätt möter de nya 
medborgarskapsstrukturer inom Europa och hjälper 
museerna att verka i en global kontext. Dessa nya prakti-
ker ska hjälpa olika typer av aktörer i det egna landet och 
i en internationell kontext. Projektet handlar om Europas 
mångfald av diasporas av objekt och människor. 

Projektet bygger vidare på de tidigare EU-finansierade 
projekten READ-ME I & II och The Ethnography Muse-
ums and World Cultures (RIME). Etnografiska museet i 
Stockholm var även del i RIME-projektet. Genom de tidi-
gare projekten skapades ett nätverk för etnografiska och 
världskulturmuseer i Europa, inom vilket expertiskun-
skap, erfarenheter, kritisk reflektion gällande museernas 
historiska bakgrund och dess samlingar samt goda ex-
empel utbyttes. De tidigare internationella samarbetena 
skapade också nya idéer för utställningar och publikut-
vecklingsarbete. SWICH bygger tillsammans med även 
nya partners vidare på erfarenheterna från de tidigare 
projekten. 

I Sverige kommer exempelvis konstnären Jacqueline 
Hoang Nguyen vara Artist in Residence vid Etnografiska 
museet under hösten 2015 som en del i projektet. Under 
vistelsen ska konstnären utforska museets samlingar 
med ett särskilt fokus på hur samlingar och arkiv skapar 
beröringspunkter mellan personliga och institutionella 
historier. Hennes arbete kommer att presenteras vid flera 
publika evenemang på museet och i Världskulturmuse-
ernas digitala kanaler.30 

Projekttitel 

[DNA] Departures and Arrivals
Projektledare

Performing Arts Research and Training Studios, Belgien
Partners

Stiftelsen Moderna Dansteatern, Sverige, Al Kantara associação 
cultural, Portugal, Centre Developpement Choregraphique 
Toulouse Midi-Pyrénées, Frankrike, Hebbel-Theater Berlin 
Gesellschaft, Tyskland, Hellenic Festival SA, Grekland, 
Kunstencentrum Vooruit, Belgien, Latvias Jauna Teatra Instituts, 
Lettland, Zodiak Presents Ry, Finland, Choreographisches Zentrum 
NRW Betriebs, Tyskland, Station Service for contemporary dance, 
Serbien, Stichting Moderne Dans en Beweging, Nederländerna, 
Trafo KMH nonprofit KFT, Ungern
Konstområde 

Scenkonst/dans
Län (svensk organisation)

Stockhoms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 962 970
Total budget (euro)

3 925 940
Projekttid

48 månader
Webbplats

http://www.departuresandarrivals.eu/

Projektet [DNA] Departures and Arrivals bidrar till den 
samtida dansens utveckling i Europa. Det syftar till att 

30. http://www.varldskulturmuseerna.se 
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skapa broar mellan konstnärlig utbildning och den pro-
fessionella danssektorn. [DNA] är en utveckling av PARTS 
konstnärliga och pedagogiska projekt.31 PARTS experi-
mentella och internationella program i Bryssel har utveck-
lats utanför det traditionella utbildningssystemet. [DNA] 
ger en större grupp yngre europeiska dansare möjligheter 
till utbildning/kompetensutveckling, konstnärlig forsk-
ning samt residensmöjligheter. Yngre europeiska koreo-
grafer får stöd för skapande, produktion och presentation 
av deras arbeten. Projektet inkluderar främst talangfulla 
yngre europeiska dansare med olika bakgrund och från 
skilda miljöer. Projektet riktar sig även till yngre koreogra-
fer som har tagit examen från PARTS och unga dansare 
från europeiska dansskolor i Amsterdam, Berlin, Essen, 
Toulouse och Stockholm. Inom projektet ska ett tvåårigt 
Reseach Studios Program skapas för unga professionella 
och en årlig Summer School. [DNA] rekryterar talangfulla 
unga dansare från hela Europa och erbjuder stipendium 
för residensvistelser för 2−3 år i ett annat land. Workshops 
och symposium är också del av projektet.

Projektet syftar till att hjälpa unga lovande dansare 
och koreografer att etablera sig på den samtida danssce-
nen genom residensmöjligheter, professionell vägledning 
och möjlighet till att skapa nya verk etc. Projektet stödjer 
internationella samproduktioner och turnerande som 
möjliggör för en ny generation av professionella inom det 
samtida dansfältet att möta ny publik på nya platser.

Projekttitel 

Small Size, Performing Arts for Early Years
Projektledare

La Baracca società cooperativa sociale ONLUS, Spanien
Partners

Teater Tre Stockholm, Sverige, ASBL Théâtre de la Guimbarde, 
Belgien, Asociación Civil Acción Educativa, Spanien, Association 
O’Navio Theatre, Frankrike, Baboro Galway International Childrens 
Festival Limited, Irland, CENTRUM SZTUKI DZIECKA W 
POZNANIU, Polen, Commune de Limoges, Frankirke 
HELIOS 6 live art production e.V., Tyskland, Kolibri Gyermek- es 
Ifjusagi Szinhaz Kiemelkedoen Kozhasznu, Ungern, Kuukulkurit ry, 
Finland, Lutkovno gledalisce Ljubljana, Slovenien, Polka Childrens 
Theatre Limited, Storbritannien, Teaterværkstedet Madam Bach, 
Danmark, TEATRO PARAÍSO SAL, Spanien, Teatrul Ion Creanga, 
RO, Toihaus Theater, Österrike 
Konstområde 

Scenkonst/teater
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

1 995 000
Total budget (euro)

4 685 960,38

Projekttid

48 månader
Webbplats

http://www.smallsize.org/ 

Small Size är ett internationellt nätverk för teatrar som 
arbetar med produktioner för barn. Samarbetsprojektets 
fokus är att visa professionell scenkonst för barn i åld-
rarna 0−6 år. Produktioner och samproduktioner är en 
central del. Enligt projektägarna är denna målgrupp en 
“current non-audience”, särskilt barn under tre år. I pro-
jektet deltar teatrar och kulturcenter från olika delar av 
Europa som har specialiserat sin konstnärliga verksam-
het och kompetens på scenkonst för små barn. Projektet 
inkluderar 17 teatrar i 15 olika länder. Projektet har en 
tydlig inriktning på publikutveckling, särskilt viktigt är 
att barn får möjlighet av att ta del av scenkonst som pu-
blik. Projektet innehåller många olika typer av aktiviteter 
och produktioner, t.ex. en interaktive lärande plattform, 
möten mellan de konstnärliga ledarna, mentorskap, fes-
tivaler, showcases, workshops för barn samt utbildnings- 
och nätverksaktiviteter, samproduktionsprojektet Wide 
Eyes, sluteventet Small Size, Small Size Days, Association 
Small Size, en så kallad Quality Commission samt Mobi-
lities for Training & Exchange. 

Projekttitel 

People’s Smart Sculpture
Projektledare

Hochschule Bremen, Tyskland
Partners

Högskolan Kristianstad, Sverige, Fachhochschule Düsseldorf, 
Tyskland, GDANSKA GALERIA MIEJSKA, Polen, M2C Institut 
fur angewandte Medienforschung GmbH, Tyskland, MBR 
kolektiv d.o.o., Kroatien, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Finland, 
Warehouse 9, Danmark, Stiftelsen Oslo Barnemuseum, Norge,  
Oslo Universitet, Norge, GAUSS Institute − Foundation for New 
Technologies, Innovations and Knowledge Transfer, Makedonien, 
НУ Завод и Музеј Битола (Bitola Museum), Makedonien
Konstområde 

Bild- och formkonst, hantverk, design, grafisk design
Region/län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Kristianstad
Beviljat belopp (euro)

997 330,27
Total budget (euro)

1 994 662,27
Projekttid

43 månader
Webbplats

http://www.m2c-bremen.de/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=48&Itemid=46&lang=en

 

31. http://www.parts.be/ 
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Projektet People’s Smart Sculpture – Social Art in Euro-
pean Spaces handlar om medskapande och deltagande 
konst och kulturella processer (participative art och col-
laborative urban art) i det offentliga rummet i europeiska 
städer. Det är ett tvärvetenskapligt projekt där idéutbyte 
om urban re-design är centralt. Projektet består av 11 del-
projekt/Open Labs som kommer äga rum i åtta europe-
iska länder och innehålla workshops och utställningar. 
De olika Open Labs kommer äga rum med tema delta-
gande konst och design för framtidens stad. Forskare 
från Media Labs och olka discipliner som datavetenskap, 
kulturvetenskap, konsthistoria, sociologi, arkitektur, 
design och stadsplanering kommer att delta i proces-
sen. Partners i projektet är universitet, muséer, gallerier, 
teatrar etc. Projektet innehåller både kulturprojekt och 
utvärdering/följeforskning av dessa. Projektets mål är en 
“Smart Sculpture” som skapas av medborgare i Europa. 
Projektet handlar om den kulturella utvecklingen av 
de framtida europeiska städerna. Det vill adressera den 
komplexa verklighet och ständiga utveckling som dagens 
urbana rum står inför och utforska möjligheter till ökat 
deltagande. Digital teknologi är en röd tråd genom hela 
projektet och för att erbjuda möjligheter till social ge-
menskap och ökad möjlighet till egenmakt. 

Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt
Fem svenska organisationer var projektledare för ansök-
ningar, varav en ansökan beviljades. Totalt 22 svenska 
organisationer var med i ansökningarna. Sammanlagt 
en projektledare och två partners från Sverige beviljades 
stöd, totalt tre svenska organisationer. 

Projekttitel 

Crossing the Line 
Projektledare

Moomsteatern, Sverige 
Partners

Association Art et Education Compagnie de l’Oiseau-Mouche, 
Frankrike  
Mind the Gap, Storbritannien
Konstområde 

Scenkonst/teater
Region/län (svensk organisation)

Region Skåne
Stad (svensk organisation)

Malmö
Beviljat belopp (euro)

200 000
Total budget (euro)

333 333,34
Projekttid

29 månader

Crossing The Line är ett samarbetsprojekt som skapats för 
att lära från varandra om konstnärliga processer, meto-
der och utveckling, strategier och verksamhetsutveckling 
och om hur verksamheterna kan stärkas och utvecklas. 
Organisationer som arbetar med skådespelare med in-
tellektuell funktionsnedsättning och deras produk-
tioner är i fokus. Nyckelområden för samarbetet är att 
skapa utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling 
för skådespelarna. En annan viktig del är publikutveck-
lingsinsatser kopplat till att skapa bredare publik för de 
konstnärliga produktionerna, vilken bygger på de olika 
deltagarnas expertis inom området. En digital plattform 
genom vilken deltagarna i projektet och andra intresse-
rade kan utbyta idéer, information och material för ut-
värderingar ska också utformas.

Crossing the Line ska under två år länka samman tre eu-
ropeiska teatrar med skådespelare med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Teatrarna kommer att producera varsin 
föreställning under projektperioden. De tre produktioner-
na kommer att ha en spelperiod på respektive teater under 
våren 2016 för att i slutet på året gemensamt spelas under en 
festival i Frankrike. Projektet inleddes i december 2014 med 
en gemensam workshop då deltagare från L’Oiseau-Mou-
che och Mind The Gap besökte Moomsteatern i Malmö 
under en vecka. I det internationella projektet ingår också 
att skapa ett nätverk för informations- och kunskapsutbyte 
mellan ett flertal teatrar och organisationer, bland andra 
Per Arts i Novi Sad, Serbien, Blue Teapot i Galway, Irland 
och Riksteaterns Tyst Teater, men också utanför Europa i 
bl.a. Hong Kong, USA, Kanada, Australien och Indien.32

Projekttitel 

This Is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in 
the Future
Projektledare

What, How and for Whom, Kroatien
Partners

Stiftelsen Tensta Konsthall, Sverige  
Latvian Centre for Contemporary Art, Lettland
Konstområde 

Bildkonst
Län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stiftelsen Tensta konsthall
Beviljat belopp (euro)

199 998
Total budget (euro)

333 330
Projekttid

24 månader
Webbplats

http://www.arte-util.org/arte-util-gallery-nova-zagreb/

32. Pressmeddelande den 19 augusti 2014 från Moomsteatern, ”Moomsteatern i europeiskt samarbete”.
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Projeketet This Is Tomorrow. Back to Basics: Forms and 
Actions in the Future är ett långsiktigt samarbete mellan 
What, How & for Whom/WHW från Kroatien, Tensta 
Konsthall och Latvian Center for Contemporary Art 
i Lettland. Huvudsyftet med projektet är att utforska 
och utveckla modeller för små och medelstora konstin-
stitutioner för framtiden. Detta genom att stärka deras 
samarbeten med olika typer av lokala organisationer och 
andra aktörer för att finna nya publiker, ökad kapacitets-
utveckling för kulturarbetare och involverade institutio-
ner. Fokus är transnationell cirkulation av konstnärliga 
idéer och projekt genom att implementera arbetssätt och 
yrkeskunnande hos de deltagande organisationerna från 
olika delar av Europa gällande produktion, presentation 
av konstverk som utforskar den samtida konstens roll. 
Projektet kopplar samman konstnärer och kulturorgani-
sationer med lokalsamhället genom att utveckla och för-
bättra utbytet av kreativa strategier mellan de yrkesverk-
samma och organisationer inom olika sociala fält. Ge-
nom de tre tematiska inriktningarna Art as Life as Work 
as Art, This is Tomorrow/Enlightenment och Non-Visible 
Everyday Solution Trajectories kommer projektet innehål-
la utställningar som äger rum i olika miljöer: konsthallar, 
gallerier, offentliga rum och andra typer av institutioner. 
Samarbete kommer exempelvis äga rum med lokala or-
ganisationer som utbildningscenter för unga, bibliotek, 
miljöorganisationer etc. En del av projektet består av in-
ternationella symposier och en förläsningsserie för all-
mänheten samt publikationer. Konstnärer och kulturar-
betare från olika europeiska länder och utanför Europa 
kommer att vara del i projektet.

Projekttitel 

Blackboard Music Project
Projektledare

Levende musik i skolen, Danmark 
Partners

Jeunesses Musicales Sverige, Sverige, ASBL Secretariat de 
Jeunesses Musicales International, Belgien, Fédération des 
Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, Belgien, Hrvatska 
glazbena mladez, Kroatien, Jeugd en Muziek Vlaanderen, Belgien,  
Jeunesses Musicales Macedonia, Makedonien, Konserttikeskus 
KY, Finland, Rikskonsertene, Norge, Union nationale des 
Jeunesses Musicales de France, Frankrike
Konstområde 

Musik
Region/län (svensk organisation)

Stockholms län
Stad (svensk organisation)

Stockholm
Beviljat belopp (euro)

200 000

Total budget (euro)

359 817
Projekttid

27 månader
Webbplats

http://www.lms.dk/blackboard.asp

Det främsta syftet med projektet Blackboard Music Pro-
ject (BbMP) är att öka kvaliteten och kvantiteten på kon-
serter för en ung publik, främst barn i lågstadieåldern, 
samt öka möjligheterna till att ge konserter i andra euro-
peiska länder/regioner. En del i projektet är att skapa en 
relevant och välfungerande kommunikationsplattform 
och ett utökat nätverk för producenter som arbetar med 
barn och unga (young audience producers), arrangörer 
och experter. Projektet innehåller internationellt utbyte 
och kompetensutveckling för producenter, arrangörer 
och experter inom område och publikutvecklande de-
lar. Två Producers’ Forums äger rum i Stockholm och i 
Kroatien samt åtta showcases. Den webbaserade plattfor-
men PODIO är ett verktyg för diskussion, idéutbyte och 
presentationer av nya produktioner. Den kunskap som 
projektet genererar kommer att samlas i en Best Practice 
Digital Tool Kit som kommer att publiceras på projek-
tets webbplats. Projektet lanserades i Umeå 6-8 november 
2014 där projektets första så kallade YAM Session (mu-
sikkonferens för ung publik med workshops, showcases, 
seminarier etc.) ägde rum.

Stöd till europeiska plattformar
År 2014 var den första gången stöd till europeiska plattformar 
utlystes. Av totalt 24 ansökningar beviljades fem stöd om 
sammanlagt 2,2 miljoner euro. Organisationer i 26 länder 
finns representerade i plattformarna som innehåller konst-
områdena scenkonst, bildkonst och litteratur. 

Den svenska föreningen Littfest i Umeå fick stöd som 
partner i plattformen E-merging creativity som har fokus 
på litteratur, särkslit poesi. Plattformen fick EU-stöd om 
366 196, 80 euro. Plattformen består av europeiska litte-
raturfestivaler och syftet är att europeisk poesi ska finna 
nya läsare även utanför hemlandet. Ännu inte så väleta-
blerade poeter är i fokus för projektet. De utvalda poe-
terna och författarna får ökad uppmärksamhet genom 
deltagande på litteraturfestivaler och översättningar av 
deras verk. Den digitala plattformen Connecting är del i 
projektet. Koordinator för plattformen är slovenska Be-
letrina Academic Press.33 

33. http://culture.ced-slovenia.eu/english/izpis.php?id=1548 
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Plattform

E-merging creativity 
Projektledare

Beletrina − Academic Press, Slovenien 
Konstområde

Litteratur 
Medlemmar 

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

366 196, 80

Stöd till europeiska nätverk
Totalt inkom 58 ansökningar varav 22 beviljades (38 pro-
cent) en total summa om 4,4 miljoner euro. De europeiska 
nätverk som har fått stöd har 330 medlemsorganisationer 
runt om i Europa. Tio av nätverken (45 procent) är base-
rade i Belgien, de flesta i Bryssel. De flesta konstformer 
(15 stycken) finns representerade i nätverken. Scenkonst 
musik, dans och teater är de konstområden som är vanli-
gast förekommande.

Svenska organisationer är medlemmar i 18 av de 22 
europeiska nätverken som har fått stöd. Att svenska or-
ganisationer är del i majoriteten av de europeiska nät-
verk som får stöd inom Kreativa Europa visar ett starkt 
europeiskt engagemang inom kulturområdet. EACEA 
publicerar inte information om nätverkens medlemmar. 
Siffran ovan är hämtad från nätverkens webbplatser. Det 
finns heller ingen information om huruvida, och i så fall 
i vilken omfattning, medlemsorganisationerna får del av 
EU-stödet som nätverken tilldelas.

Nätverk

Network of European Museum Organisations 
Svensk medlemsorganisation

Riksförbundet Sveriges Museer

Beviljat belopp (euro)

136 500

 
Nätverk 

ERIH – European Route of Industrial Heritage 
Svensk medlemsorganisation 

Världsarvet Falu Koppargruva, Världsarvet Grimeton
Beviljat belopp (euro)

184 143

Nätverk

European Dancehouse Network 
Svensk medlemsorganisation 

Dansens Hus Stockholm
Beviljat belopp (euro)

198 507,98

 
Nätverk 

New European Theatre Action
Svensk medlemsorganisation

Intercult
Beviljat belopp (euro)

236 440
 
Nätverk

European Festivals Association 
Svensk medlemsorganisation

Föreningen svenska musikfestivaler
Beviljat belopp (euro)

238 776

Nätverk

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

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

220 000

Nätverk

EUNIC – EU National Institutes for Culture 
Svensk medlemsorganisation

Svenska institutet
Beviljat belopp (euro)

245 457,42

Nätverk

Europe Jazz Network 
Svensk medlemsorganisation

Svensk Jazz, Fasching, Umeå Jazz Festival, Jazzföreningen 
Nefertiti, Kultur i Väst 
Beviljat belopp (euro)

248 000

Nätverk

European Music Councils 
Svensk medlemsorganisation

Selam, International Association of Music Libraries, Göteborgs 
universitetsbibliotek
Beviljat belopp (euro)

229 000
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Nätverk

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

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

250 000

Nätverk

Informal European Theatre Meeting (IETM) 
Svensk medlemsorganisation

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

248 000

Nätverk

Hors Les Murs Circstrada network 
Svensk medlemsorganisation

Subtopia
Beviljat belopp (euro)

118 905

Nätverk

Europa Nostra
Svensk medlemsorganisation

Europa Nostra Sweden (Cultural Heritage Without Borders, 
Gunnebo Slott och Trädgårdar , Malmö Förskönings- och 
Planteringsförening, Norrvikens Trädgårdssällskap, Riddarhuset, 
Samfundet S:t Erik, Skansen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, 
Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges 
Jordägareförbund, Elna Bengtssons Fond, The Society of 
Architectural Conservation, Sveriges hembygdsförbund)
Beviljat belopp (euro)

250 000

Nätverk

European Composer and Songwriter Alliance
Svensk medlemsorganisation

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

130 057

Nätverk

Réseau Européen de Musique Ancienne
Svensk medlemsorganisation

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

110 000

Nätverk

Culture Action Europe
Svensk medlemsorganisation

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

250 000

Nätverk

Secretariat de Jeunesses Musicales International
Svensk medlemsorganisation

Jeunesses Musicales Sweden
Beviljat belopp (euro)

250 000

Nätverk

Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
Svensk medlemsorganisation

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

194 589,34 

Stöd till översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur
År 2014 fanns möjlighet för förlag att söka antingen 
tvåårigt eller treårigt stöd för översättning och spridning 
av europeisk skönlitteratur. Totalt inkom 261 ansök-
ningar om översättningsstöd inom de båda stödtyperna, 
varav 74 beviljades (28 procent) totalt 3,5 miljoner euro. 
Ansökningar inom stödformen kommer främst från 
förlag baserade i länder som nyligen gick med I EU och 
från kandidatländer (49 av 74 ansökningar, varav 36 från 
länder på Balkan). Förlag i de större europeiska länderna 
som står för en stor andel av ansökningarna inom stödet 
till europeiska samarbetsprojekt, söker i betydligt lägre 
grad översättningsstöd. Exempelvis inkom två ansök-
ningar vardera från förlag i Storbritannien och Frankrike 
och ingen ansökan alls från förlag i Tyskland. 

Jämförelsevis inkom 400 ansökningar om översättnings-
stöd år 2013. Det var således betydligt färre ansökningar 
totalt sett från europeiska förlag i den första omgången av 
Kreativa Europa än i slutet av den förra programperioden. 

Även de svenska förlagen visade ett relativt lågt intresse 
för att söka det nya stödet till översättning och spridning 
av europeisk skönlitteratur. Totalt fyra svenska förlag 
ansökte om översättningsstöd. Den nya utformningen 
av översättningsstödet ledde till färre ansökningar än 
under föregående programperiod, både i Europa och för 
svensk del. De nya ansökningarna är mer omfattande 
än tidigare och det krävs numera en egeninsats om 50 
procent av projektkostnaderna. Tidigare söktes endast 
stöd för själva översättningskostnaderna. Kostnader för 
exempelvis marknadsföring av titlarna inkluderas nu-
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mera i ansökan. För vissa svenska förlag specialiserade 
särskilt på fransk, tysk, spansk eller brittisk litteratur har 
den nya inriktningen med prioritet för så kallade lesser 
used languages inneburit minskad möjlighet att få sina 
ansökningar beviljade. Kreativa Europa Desk Kultur har 
genomfört riktade informationsinsatser om det nya stö-
det till de svenska förlagen och förhoppningsvis kommer 
fler förlag att intressera sig för stödet under programpe-
rioden. 

Bokförlag från 23 olika europeiska länder beviljades 
stöd inom de två stödtyperna. De länder som hade flest 
beviljade ansökningar var förlag baserade i Bulgarien 
(9), Serbien och Spanien (8), Italien (7) samt Ungern och 
Makedonien (6). Ett svenskt förlag beviljades stöd.

Tvåårigt stöd
År 2014 inkom totalt 238 ansökningar varav 63 beviljades 
(totalt 26 procent av ansökningarna). Förlag från Bulga-
rien ansökte mest (26), följt av Spanien (22), Slovenien (18) 
och Kroatien (18). Tre svenska bokförlag ansökte om två-
årigt stöd, varav ingen beviljades stöd. Intresset att söka 
stödet var även från övriga nordiska länder ganska svagt. 
Fem ansökningar inkom från Danmark, tre från Finland 
och endast en från Norge. Danmark och Finland fick en 
ansökan om tvåårigt stöd vardera beviljad, Norge ingen.
 
Treårigt stöd genom partnerskapsavtal
Totalt inkom 23 ansökningar från förlag i hela Europa 
inom stödformen, varav en från Sverige. De flesta förla-
gen var således främst intresserade av den något mindre 
omfattande stödformen. Totalt 11 ansökningar bevilja-
des, varav en var ansökan från Norstedts Förlag. Som 
enda nordiska förlag beviljades de treårigt stöd om totalt 
81 709 euro för projektet Other Voices. Projektet innehål-
ler översättning och marknadsföring av verk av exempel-
vis Gaute Heivoll, Faïza Guène, Marie Darrieussecq och 
Adam Zagajewski. Förlag i Europa beviljades stöd inom 
de två stödformerna för att översätta 13 titlar från svenska 
till åtta olika europeiska språk.

Förlag

Norstedts förlag
Projekttitel

Other Stories

Beviljat belopp (euro)

81 709

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

Glasbarnen Kristina Ohlson Bulgariska

Skuggan över 
stenbänken Maria Gripe Bulgariska

Asfaltsänglar Johanna Holmström Kroatiska

Hägring 38 Kjell Westö Engelska

Ett litet snedsprång Denise Rudberg Finska

Två gånger är en vana Denise Rudberg Finska

Mannen på den 
blå cykeln Lars Gustafsson Italienska

Mitt grymma öde Carl-Michael Edenborg Italienska

Priset på vatten 
i Finistère Bodil Malmsten Makedoniska

Handlingen Sara Mannheimer Makedoniska

Till sista andetaget  Anne Swärd Makedoniska

Småtrollen och den 
stora översvämningen  Tove Jansson Sloveniska

De dömdas ö Stig Dagerman Spanska

Särskilda insatser − EU:s kulturpriser
Inom programmets särskilda insatser där EU:s fyra kul-
turpriser ingår mottog ingen svensk aktör EU:s kultur-
arvspris Europa Nostra Award. Sverige har inte sedan 
2007 haft någon pristagare och inget svenskt projekt var 
med bland de nominerade. 

Sverige inte med på listan av potentiella mottagare av 
EU:s litteraturpris 2014. EU:s pris för samtida arkitektur 
Mies van der Rohe delar endast ut vartannat år, inte 2014. 

EU:s musikpris European Border Breakers Award till-
delades under året den svenska duon Icona Pop bestående 
av Caroline Hjelt och Aino Jawo för debutalbumet Ico-
na Pop. Totalt får tio europeiska artister priset. Svenska 
artister har tilldelats EU:s musikpris varje år sedan det 
instiftades 2008, vilket återspeglar ett stort intresse för 
svensk musik i Europa. Tidigare års vinnare är Basshun-
ter (2008), Lykke Li (2009), Jenny Wilson (2010), Miike 
Snow (2011) och Swedish House Mafia (2012), Niki and 
the Dove (2013).

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

Icona Pop för debutalbumet Icona Pop
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STÖD TILL SVENSKA AKTÖRER INOM 
DELPROGRAMMET MEDIA
Under året har över 7,5 miljoner euro tilldelats svenska pro-
jekt och bolag. Summan är den högsta sedan Sverige gick 
med i MEDIA-programmet 1993 och nästan en fördubbling 
av det högsta belopp svenska aktörer tidigare har mottagit. 

Stöd till producenter
Stöd till svenska aktörer inom delprogrammet MEDIA 
har framför allt gått till producenter. Totalt 5,5 miljoner 
euro har fördelats på stödtyperna utvecklingsstöd (en-
skilt projekt och slate funding) och stöd till tv-program 
som båda tillfaller producentledet. 

Utvecklingsstöd, enskilt projekt
Totalt inkom 902 ansökningar om utvecklingsstöd för 
enskilt projekt, varav 37 från svenska produktionsbolag. 
Av dessa beviljades 184 ansökningar varav 13 från svenska 
produktionsbolag. Av de svenska projekten som fått stöd 
var fem dokumentärer, sex drama och två animation. Det 
var 13 olika svensk produktionsbolag som fick stöd i de två 
ansökningsomgångarna, såväl mindre som större bolag.

Kreativa dokumentärer
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Vindelfilm AB The Temple 25 000

Momento Film AB On Agression 25 000

Nima Film AB Sara 25 000

Linda Västrik 
Filmproduktion AB Colony Lapland 25 000

Helgi Felixson Spies, Lies 
Filmproduktion AB and Family Ties 25 000

Drama
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Nordisk Film Production 
Sverige AB Astrid 50 000

Fundament Film  Prästen i paradiset 50 000

Chinema Film 
Sweden AB I Bet You Would! 50 000

Jarowskij Sverige AB Tsatsiki’s Universe 50 000

The Story of a Crime AB The Story of a Crime 50 000

Bleck film & TV AB The Ambassador 50 000

Animation
Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Slugger Film AB Sandvargen 60 000

CB Sverige AB Sonny och jag 60 000

Utvecklingsstöd, slate funding
Inom stödet för slate funding inkom 167 ansökningar, va-
rav 12 från svenska produktionsbolag. Av dessa beviljades 
74 ansökningar, varav 10 från svenska produktionsbolag.

Produktionsbolag  Beviljat belopp (euro)

Filmlance International AB 180 000

Mantaray Film AB 143 000

Tre Vänner Produktion AB 200 000

Fasad AB 200 000

WG Film AB 150 000

Atmo Media Network AB 200 000

Digital Filmmakers Sweden 180 000

Anagram Film & TV AB 200 000

Götafilm AB 199 537

Garagefilm International AB 160 000

Eftersom EU:s medlemsstater har olika förutsättningar för 
film- och tv-produktion har EACEA för delprogrammet 
MEDIA laborerat med olika poäng för små, medelstora 
och stora länder. För delprogrammet Kultur finns däre-
mot ingen sådan geografisk viktning. Målet är att få en 
så jämn fördelning som möjligt, givetvis i förhållande till 
flera faktorer som bland annat ländernas befolkningsstor-
lek och audiovisuella industri. Inför Kreativa Europas för-
sta år gjordes en markant omfördelning vad gäller poäng 
för utvecklingsstöden och alla länder utom de fem stora 
(Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien) 
fick tio automatiska poäng i sin ansökan. Resultaten visade 
att de fem stora länderna fick en alltför låg fördelning av 
stöd i förhållande till storlek. Efter möten i Kreativa Euro-
pas arbetsgrupp för lika villkor beslutades att dela in län-
derna i tre grupper, där Sverige framöver tillsammans med 
övriga nordiska länder utom Island, samt Belgien, Neder-
länderna, Polen och Österrike hamnar i mellangruppen 
med fem automatiska poäng. Dessa ändringar beslutades 
i slutet av april 2015 med ett löfte om en utvärdering efter 
halva programtiden. Förändringarna kommer att träda i 
kraft 2016. Sveriges ansökningar när det gäller slate fun-
ding var så bra att fem automatiska poäng färre inte hade 
påverkat resultaten. 

Stöd till tv-produktion
Inom stödet till utveckling av tv-produktioner inkom 135 
ansökningar varav 11 från svenska produktionsbolag. Av 
dessa beviljades 53, varav 6 från svenska produktionsbolag. 
Fem internationella tv-serier och en dokumentär har delat 
på drygt 3 miljoner euro. Produktionsbolaget Filmlandce 
International beviljades 1 miljon euro för Bron iii. Denna 
höga stödsumma var inte möjlig under den tidigare pro-
gramperioden och är avsedd för mycket stora internatio-
nella tv-serieproduktioner. Endast tre europeiska projekt 
beviljade en miljon euro 2014 och ett svenskt produktions-
bolag var bland dessa tre. 
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Produktionsbolag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

100 code AB 100 code 500 000

Strix Drama Blå ögon 500 000

Amp Film  The Borneo Case 150 000

Palladium Jordskott 500 000

Filmlance International Bron III 1 000 000

Miso Film Sverige Anne Holt 500 000

Stöd till distribution och visning
Inom det selektiva distributionsstödet inkom 973 ansök-
ningar, varav 33 från svenska filmdistributörer. Av dessa 
beviljades 424 ansökningar, varav 15 svenska. Folkets Bio 
och TriArt Film var de två svenska distributörer med flest 
distributionsstödda filmer (5 filmer vardera). Totalt sju 
svenska filmdistributörer fick stöd under året.

Distributör Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Atlantic Film Diplomatie 21 300

Folkets Bio Två dagar en natt 21 300

Folkets Bio Idag 31 600

Folkets Bio Violette 31 600

Folkets Bio Amour Fou 21 300

Folkets Bio Timbuctu 21 300

Njuta Films  Sacro GRA 15 500

Starlet Media Prästens barn 8 800

TriArt Film Den stora skönheten 21 300

TriArt Film Walesa 21 300

TriArt Film Clouds of Sils Maria 15 500

TriArt Film Jimmys Hall 15 500

TriArt Film Pride 31 600

Scanbox Entertainment Il capitale unano 21 300

Studio S Entertainment Fehér Isten 15 500

Gällande det automatiska distributionsstödet inkom 266 
ansökningar, varav 255 beviljades. Samtliga sju svenska an-
sökningar om automatiskt stöd beviljades sju olika svenska 
distributörer. Nordisk Film fick högst stödsumma.

Distributör  Beviljat belopp (euro)

Svensk filmindustri 86 724

Folkets Bio 62 333

Njuta Films 18 521

Noble Entertainment  36 073

Nordisk Film 175 508

Scanbox Entertainment Sweden 64 958

TriArt Film 63 586

Europeiska distributörer i ett tjugotal olika länder fick 
stöd för att visa Turist, Vi är bäst! och Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och försvann. Alla tre filmerna har 
fått en bred europeisk distribution.

Titel  

Turist 
Regissör

Ruben Östlund   
Distributionsland 

Österrike, Bosnien, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, 
Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Kroatien, Ungern, Island, 
Italien, Nederländerna, Norge, Polen och Portugal. 
Totalt beviljat belopp (euro)

571 000

Titel  

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Regissör

Felix Herngren 
Distributionsland 

Spanien, Estland, Litauen, Lettland, Frankrike, Nederländerna, Bel-
gien, Kroatien, Bulgarien, Portugal, Österrike, Slovenien, Ungern, 
Polen, Tjeckien, Tyskland, Slovakien och Storbritannien.
Totalt beviljat belopp (euro)

828 700 

Titel  

Vi är bäst!  
Regissör

Lukas Moodysson
Distributionsland 

Italien, Slovenien, Kroatien, Bulgarien, Nederländerna, Grekland, 
Rumänien, Belgien, Storbritannien, Ungern, Estland, Polen, Tjecken 
och Slovakien
Totalt beviljat belopp (euro)

260 300

Stöd till onlinedistribution
Totalt inkom 54 ansökningar varav 2 från svenska aktö-
rer. Av dessa fick 17 onlinedistributörer stöd, varav ett av 
de svenska projekten. Det är den nystartade VoD-kanalen 
Draken Film (www.drakenfilm.se) som sökte och fick 
stöd för onlinedistribution. Förutom detta stöd har dist-
ributionsbolaget Draken Film i likhet med tidigare år be-
viljats både selektivt och automatiskt distributionsstöd. 

Distributör  Beviljat belopp (euro)

Draken Film 250 000

Stöd till fortbildning
Totalt inkom 114 ansökningar om att arrangera fortbild-
ning för audiovisuellt verksamma, varav 59 beviljades. 
Under 2014 sökte inga svenska utbildningsinstitutioner 
eller organisationer stöd. Svenska audiovisuellt yrkes-
verksamma deltar däremot i kurser arrangerade av an-
dra aktörer. Organisationen Eurodoc, en europeisk ut-
bildning för dokumentärfilmproducenter, lade ett av sina 
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kurstillfällen i Göteborg. Film i Väst och Svenska Film-
institutet var partners för utbildningsveckan som hölls i 
början av juni. En svensk deltagare följde hela kursen och 
för veckan i Göteborg bildades en lokal grupp med tret-
ton svenska dokumentärproducenter som fick ta del av 
kursen på samma sätt som övriga deltagare. 

Svenska Filminstitutet var även partner i den Kreativa 
Europa-stödda kursen Production Value för linjeprodu-
center och FAD (First Assistant Director) som hölls utan-
för Helsingfors. Svenska Filminstitutet var partner i den 
Kreativa Europa-stödda utbildningen Cinekid Lab, om 
att skriva film för barn, som även hade två svenska del-
tagare. Documentary Campus Masterschool, med stöd 
av Kreativa Europa, förlade en helg med dokumentärfö-
reläsningar i Malmö. Totalt deltog 75 svenska yrkesverk-
samma vid fortbildningen. 

Sammanlagt har 124 svenskar under 2014 deltagit i eu-
ropeiska kurser som mottagit stöd från Kreativa Europa. 
Det största intresset ligger i producentkurser, där det in-
ternationella samarbetet blir alltmer viktigt för att kunna 
producera och lyckas finna finansiering för sin film. Att 
delta i internationella kurser har blivit en naturlig del i 
fortbildningen för svenska producenter, både för kun-
skapen, men även för att kunna nätverka och skapa kon-
takter för framtida samarbeten. Även manuskurser och 
kurser om projektutveckling är av intresse för att få en 
europeisk vinkel på projektet. Förutsättningen är att alla 
arbetar med sitt projekt på engelska. Det har under året 
också varit ett ökat intresse för teknikkurser såsom VFX 
samt kurser om tv-serier från svenska aktörer.

Stöd till filmfestivaler och stöd till 
marknadsaktiviteter
I årets två ansökningsomgångar om festivalstöd inkom 
totalt 316 ansökningar varav 7 från Sverige. Totalt 88 film-
festivaler i Europa beviljades, varav två från Sverige. De 
svenska filmfestivaler som beviljades stöd är Göteborgs 
internationella filmfestival och barn- och ungdoms-
filmfestivalen BUFF i Malmö. Göteborgs internationella 
filmfestival fick det största stödet av alla europeiska festi-
valer (75 000 euro). Färre filmfestivaler än under tidigare 
programperiod fick stöd under året.

Totalt i de två ansökningsomgångarna om stöd till 
marknadsaktiviteter inkom 92 ansökningar, varav en 
från Sverige. Sammanlagt 45 ansökningar beviljades, 
men den enda svenska aktör som sökte fick avslag.

Det svenska deltagandet i europeiska festivaler och 
marknader är stort. Några av de för svenska deltagare 
mest frekventerade Kreativa Europa-stödda festivalerna 
och marknaderna är Göteborgs International Film Festi-
val, New Nordic Films i Haugesund i Norge för fiktion, 

Nordisk Panorama i Malmö och IDFA i Nederländerna 
för dokumentärbranschen. 

Organisation  Beviljat belopp (euro)

Göteborgs internationella filmfestival 75 000

BUFF filmfestival 35 000

Stöd till biografnätverk
Inom stödet söker endast en organisation, Europa 
Cinemas, som tilldelades 10 500 000 euro. År 2014 var 
42 svenska biografer anslutna till Europa Cinemas och 
delade på en total stödsumma om 238 990 euro. De 
svenska biografer som är medlemmar i Europa Cinemas 
visar en betydande andel icke-nationell europeisk film 
och erbjuda evenemang och initiativ som riktar sig till 
en ung publik. Biograferna får både ett finansiellt och 
ett operativt stöd från Europa Cinemas för att uppnå 
dessa mål. 

Nätverk  Beviljat belopp (euro)

Europa Cinemas  10 500 000  
  varav till de 42 svenska medlemsbiograferna 238 990 
Biograf i Sverige  Stad                                 

Reflexen, Kärrtorp Bio Kontrast Älta

Angereds Bio Angered

Årsta Folkets Hus Bio Kontrast Årsta

Bollnäs Filmklubb Bollnäs

Borås Bio Röda Kvarn Borås

Edsbyn Bio Kontrast Edsbyn

Forsa Bio Kontrast Forsa

Aftonstjärnan Göteborg

Capitol Göteborg

Hagabion Göteborg

Roy Göteborg

Röda Kvarn Helsingborg

Folkets Bio Jönköping Jönköping

Karlstad Biograf Arenan Karlstad

Kungsbacka Bio Kontrast Kungsbacka

Ljusdal Filmförening Ljusdal

Bio Kronan Luleå

Kino Lund

Södran-Mejeriet Lund

Biografen Spegeln Malmö

Panora Malmö

Cnema Norrköping

Bio Kontrast Olofström Olofström

Bio Roxy Örebro

Folkets Bio Regina Östersund

Piteå Bio Kontrast Piteå

Skövde Biograf Odéon Skövde

Biografen Zita Stockholm
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Grand 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

Stöd till publikutvecking 
År 2014 var det första året för den nya stödformen inom 
Kreativa Europa. Totalt inkom 55 ansökningar varav 16 
beviljades stöd (29 procent). Ingen svensk organisation 
var huvudsökande/projektledare, men tre svenska orga-
nisationer fick stöd som projektpartners i tre publikut-
vecklingsprojekt. Svenska Filminstitutet fick stöd som 
partner i två projekt och Doc Lounge i ytterligare ett 
projekt. Den totala summan för alla tre projekten där 
svenska partners ingår uppgick till 458 445 euro. 

Projekttitel

European Children’s Film Catalogue & Related Film Lite-
racy Activites
Projektledare 

Stichting Cinekid Amsterdam, Holland
Svensk partner

Svenska Filminstitutet
Övriga partners

Zero Em Comportamento – Associacao Cultural, Portugal, Creative 
Scotland, Storbritannien, Film & Kino, Norge, Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty, Polen  
Beviljat belopp (euro)

239 049*
Total budget (euro)

398 415
Projektperiod

14 månader

Huvudsyftet med projektet är att skapa en katalog över 
europeiska filmer för barn i förskole- och skolålder. Ut-
bildningsmaterial ska även tas fram. För att få tillräckligt 
bred distribution inkluderas många europeiska partners. 
Det är ett långsiktigt projekt där syftet är att höja medve-
tenheten om vikten av filmkunnighet. Implementering 
och programplanering för projektet är upplagt på två-tre 
år. Kontakter med skolor är en viktig del i projektet. Sex 
partners i Europa (Litauen, Nederländerna, Polen, Portu-
gal, Skottland, Sverige) deltar i projektet. Första året kom-
mer minst sju titlar väljas för att dubbas eller få undertexter 

och tillhörande pedagogiskt material, allt i minst 26 olika 
språkversioner. Inom projektet ska ökat internationellt 
samarbete på området skapas och goda exempel gällande 
filmkunnighet spridas och utarbetas. Översättning och 
skrivande av utbildningsmaterial är en annan viktig del. 

Projekttitel

Moving Docs
Projektledare 

European documentary Network, Danmark
Svensk partner

Doc Lounge 
Övriga partners

SDI Productions, Storbritannien, Anemon Astiki Mi Keroskoiki Etai-
reia gia tin Paragogi kai syllogi polymesikon ergon, Grekland, Brave 
New Culture, Cypern, DOC/IT Associazione Documentaristi Italiani, 
Italien, Apordoc, Associacao pelo documentario, Portugal, Against 
Gravity Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polen, Planeta 
med SL, Spanien
Beviljat belopp (euro)

150 000*
Totalbudget (euro)

338 950 euro
Projekttid

12 månader
*Stödsumman är beviljad till hela projektet och delas mellan projektledare och partners.

Syftet med Moving Docs är att engagera publik i städer 
och på landsbygden genom regelbundna och samtidiga 
visningar av europeiska och internationella dokumen-
tärfilmer av högsta kvalitet. Detta skall uppnås genom 
gemensamma insatser av åtta innovativa och banbrytan-
de initiativ som är verksamma i Cypern, Grekland, Ita-
lien, Polen, Portugal, Skottland, Spanien, Sverige, Norge, 
Danmark och Finland, med kompetens och ledning av 
European Documentary Network (EDN). Initiativet är 
uppbyggt kring ”europeiska visningsdagar” (European 
Screening Days), vilka består av samtidiga europeiska 
visningar av dokumentärer, som redan har haft premiär 
på viktiga festivaler eller fått betydande utmärkelser. 
Visningarna äger rum på flera platser och plattformar 
i Europa. De ska engagera publiken genom frågor som 
är relevanta för samtiden, kommunicerade genom euro-
peiska kampanjer med olika teman. Projektet ger olika 
målgrupper möjlighet att ta del av en mängd dokumen-
tärer från olika europeiska länder. Särskild uppmärk-
samhet ges filmer som främjar interkulturell förståelse, 
hållbar livsstil och mänskliga rättigheter. 
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Projekttitel

European Framework for Film Education
Projektledare 

British Film Institute Royal Charter, Storbritannien
Svensk partner

Svenska Filminstitutet
Övriga partners

Vision Kino Netzwerk fur Film- und Medienkompetenz, Tyskland, 
Irish Film Institute, Irland, Österreisches Filmmuseum Verein, 
Österrike 
Beviljat belopp (euro)

69 396*
Totalbudget (euro)

116 869
Startdatum

2014-07-01 
Slutdatum

2015-06-30 
Projekttid

2 månader

I den EU-finansierade forskningsrapporten Screening Li-
teracy (2012) kom forskarna fram till att det finns ett stort 
antal metoder, projekt och prioriteringar för filmutbild-
ningar i över 32 europeiska länder, men att dessa hade lite 

samstämmighet eller likartad syn. Rapportförfattarna 
rekommenderade att utarbeta en slags modell för filmut-
bildning i Europa. I denna framhålls exempelvis tematik 
som film som konstform, kritisk förståelse av film, till-
gång till det nationella kulturarvet, filmer i världen, po-
pulära filmer och kreativt filmskapande. Syftet är att ska-
pa ett idéutbyte och en ram för filmutbildning i Europa 
genom att skapa en gemensam uppsättning metoder och 
överenskommelser för partners att dela och sträva efter. 
Projektet bedöms vara särskilt användbart för de länder 
där filmutbildning är mindre väl utvecklad. genom inte 
bara vägledning, men också en möjlighet att samarbeta 
med och länka samman andra länder och projekt. 

Stöd till dataspel
Totalt inkom i den nya stödformens första år 259 ansök-
ningar varav 12 från svenska dataspelsutvecklare. Av dessa 
beviljades stöd till 29 projekt, varav två från svenska bolag.

Dataspelsföretag Projekttitel Beviljat belopp (euro)

Tarsier Studios AB Hunger 150 000

Image & Form 
International AB SteamWorld Heist 120 000
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