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Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för 

de kulturella och kreativa sektorerna

2021−2027. Programmets övergripande mål:

• Skydda, utveckla och främja den 

europeiska kulturella och språkliga 

mångfalden och det europeiska 

kulturarvet

• Öka de kulturella och kreativa 

sektorernas konkurrenskraft och 

ekonomiska potential, särskilt 

inom den audiovisuella sektorn
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Kreativa Europa 2021−2027

Programmet består av tre delar:

• Programområde Kultur: stöd till kultursektorn i vid bemärkelse 
(scenkonst, musik, bildkonst, form och design, konsthantverk, arkitektur, 
grafisk design, mode, kulturarv, litteratur, tidskrifter etc.)

• Programområde MEDIA: stöd till den audiovisuella sektorn 
(film, tv och dataspel)

• Sektorsövergripande programområde
Stöd för samarbeten mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn 
(kulturella och kreativa näringar) samt stöd till nyhetsmedier
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Budget 2021−2027

• Totalt 2,4 miljarder euro för de kommande sju åren

• Budgeten för föregående programperiod var 1,46 miljarder euro, 

en ökning med 63 procent

• Budgethöjningen innebär bland annat att nya stödformer inkluderats

i programmet, EU:s medfinansiering ökar och fler ansökningar kan finansieras

• En stor andel av budgeten ska fördelas år 2021−2022 pga effekterna av

Covid-19 för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa



Kreativa Europa

Programmets mål

• Stärka europeiskt och internationellt samarbete, samproduktioner och 
transnationell cirkulation av konstnärliga verk att nå publik i andra 
länder utanför det egna

• Öka de kulturella förbindelserna mellan länder och spridningen av verk
inom och utanför Europa samt främja internationell samverkan och rörlighet

• Främja nya former av kulturellt skapande, experimentella metoder och 
användning av innovativ teknik

• Främja ett fritt, pluralistiskt och diversifierat medielandskap i Europa
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Tvärperspektiv
Kreativa Europa är i linje med strategin Ny europeisk agenda för kultur

För alla ansökningar inom Kreativa Europa behöver den sökande formulera 
sig gällande tvärperspektiven inkludering, jämställdhet, mångfald och 
miljömässig hållbarhet

• Miljömässig hållbarhet – bidra till implementeringen av strategin
Europas gröna giv (European Green Deal)

• Inkludering och mångfald – bland annat handlingsplanen Action Plan on 
Honouring Diversity and Boosting Equality and Fairness, EU anti-racism 
Action Plan

• Jämställdhet – Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi 2020-2025 
och guide för jämställdhetsintegrering Guide to Gender Impact Assessment

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SV/COM-2018-267-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0152&from=EN
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment
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Stöd till spridning av europeisk  

skönlitteratur
• Stöd kan ges till projekt för att översätta, publicera, distribuera och

marknadsföra europeisk skönlitteratur

• Förutom aktiviteter kopplade till översättning, marknadsföring, publicering 

och distribution kan en ansökan också omfatta exportaktiviteter för att 

främja försäljning av översättningsrättigheter i och utanför Europa
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Mål för stödet

• Stärka den transnationella spridningen

skönlitteratur

och mångfalden av europeisk

• Särskilt uppmuntra översättningar från 

tyska, franska, spanska och italienska

mindre använda språk till engelska,

• Att europeiska skönlitterära verk kan nå en ny publik i och utanför Europa

• Att stärka boksektorns konkurrenskraft genom att uppmuntra europeiskt och

internationellt samarbete
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Syfte med stödet
• Bidra till att öka mångfalden av skönlitteratur i det land eller de länder 

som skönlitteraturen publiceras, genom att inkludera verk från länder som 

är underrepresenterade, särskilt verk skrivna på mindre använda språk som 

översätts till engelska, tyska, franska, spanska och italienska

• Främja ett ökat samarbete mellan författare, översättare, förläggare,

litterära agenter, distributörer, bokhandlare, bibliotek, festivaler,

bokmässor och litterära evenemang

• Bidra till att stärka översättarnas villkor, exempelvis genom att ge

översättarna skäligt betalt för sitt arbete
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Stöd till spridning av europeisk  

skönlitteratur
• Varje projekt ska formulera en strategi för utgivning och marknadsföring

• Distributionsstrategin ska säkerställa en bred och enkel tillgång till 

de europeiska skönlitterära verken för allmänheten

• Marknadsföringsstrategin ska bidra till att fler och nya läsare får del

av europeiska skönlitterära verk

• Ansökan ska inkludera ett resonemang om hur Kreativa Europas prioriterade 

tvärperspektiv gällande inkludering, jämställdhet och miljömässig hållbarhet 

beaktas i projektet



Särskilt för 2022 års utlysning

I anslutning till detta ovan är rapporten Translators on the cover värd att 
uppmärksammas. Den har producerats av expertgruppen för Översättning och 
mångspråkighet inom Den öppna samordningsmetoden. 

2022 lyfts särskilt fram att det är det europeiska året för unga. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ges projekt som aktivt verkar för att inkludera 
unga människor både vad det gäller skapande, läsning, främjande och 
spridning. 
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Vem kan ansöka?
• Stödet kan sökas av aktörer inom litteratursektorn (ej enskilda personer), 

exempelvis bokförlag, litterära agenturer, bokdistributörer, bokhandlare, 

bibliotek, litteraturfestivaler, bokmässor, organisationer eller nätverk 

som arbetar med översättning, litterära evenemang och andra organisationer 

inom litteratursektorn

• Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer

• Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer,

men enskild firma med F-skattsedel går bra

• Organisationen/erna måste ha varit registrerade som juridisk person i 

minst två år vid sista ansökningsdag
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Vem kan ansöka?
• Stöd kan sökas av antingen en organisation i ett land eller av flera 

organisationer i samma eller i flera europeiska länder

Vilka länder kan ni samarbeta med?

• I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island 

i Kreativa Europa, Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med

andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över deltagande 

länder uppdateras löpande på denna sida

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Tre storlekskategorier
Man söker inom en av följande kategorier:

• Mindre projekt

Projekt som inkluderar översättningar av minst 5 till skönlitterära titlar

kan ansöka om upp till 100 000 euro

• Medelstort projekt

Projekt som inkluderar översättningar av minst 11 skönlitterära titlar

kan ansöka om upp till 200 000 euro

• Stort projekt

Projekt som inkluderar översättningar av minst 21 skönlitterära titlar

kan ansöka om upp till 300 000 euro
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Vad kan ingå i ansökan?

• Utgivning i tryckt och/eller digitalt format (e-böcker och ljudböcker)

• All typ av skönlitteratur, oavsett litterär genre eller format, 

exempelvis roman, novell, drama och radioteater, poesi, serier, grafiska 

romaner samt barn- och ungdomslitteratur

• Facklitteratur är inte stödberättigad, facklitterära verk inkluderar 

självbiografier, biografier, uppsatser, litteratur utan fiktiva element 

exempelvis guider, humaniora och samhällsvetenskap (historia, ekonomi etc.) 

och verk relaterade till andra vetenskaper (fysik, matematik etc.)
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Vad kan ingå i ansökan?
• De skönlitterära verken måste ha publicerats av förlag i ett annat land som 

deltar i Kreativa Europa

• De skönlitterära verken får inte vara översatta till målspråket tidigare, 

om det inte finns ett motiverat behov av att göra en nyöversättning

• De skönlitterära verken måste vara skrivna av författare som är medborgare i, 

bosatta i, eller är erkänd som en del av det litterära arvet i ett land som 

deltar i Kreativa Europa
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Språk

• Källspråket och målspråket måste vara officiellt erkända språk i något 

av de länder som deltar i Kreativa Europa.

• Officiellt erkända språk är de som definieras av konstitutionen eller 

annan relevant lag i respektive land

• Översättningar från latin och forntida grekiska till officiellt erkända

språk är också stödberättigade
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Språk
• Målspråket måste vara översättarens modersmål (utom i undantagsfall 

gällande språk som talas sällan, om förlaget ger en tillräcklig motivering)

• Översättningen måste ha en gränsöverskridande dimension

• Översättning av nationell litteratur från ett officiellt språk till ett 

annat officiellt språk i samma land är inte stödberättigat om det inte 

finns en specifik distributionsstrategi utanför landet i fråga
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Projekttid och budget
• Ett projekt kan oavsett val av kategori pågå i max 36 månader

• Total budget för utlysningen är 5 000 000 euro

• Utlysningen kommer att finansiera totalt cirka 40 projekt

• Läs mer i riktlinjerna för ansökan

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
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Bedömningskriterier

• Relevans 30 p

• Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p

• Projektledning och projekthantering 20 p

• Spridning av projektets resultat 20 p

Läs mer om Award Criteria på s. 17 i Call Document här

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
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Bedömningskriterier

Relevans 30 p

• Projektets relevans för målen och prioriteringarna, finns
möjlighet att öka mångfalden av europeisk litteratur i aktuella länder

• Är projektet baserat på en relevant och väl genomförd behovsanalys

• Hur väl projektet adresserar tvärperspektiven jämställdhet, mångfald,
inkludering, miljömässig hållbarhet

• Europeiskt mervärde (european added value) exempelvis transnationell
dimension som kompletterar nationella, regionala initativ
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Bedömningskriterier

Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p

• Lämpligt val av koncept, metod och arbetssätt (inkl. utgivningsstrategi) 
för att nå projektets mål

• Att projektets målgrupper konkret kommer att gynnas av projektet

• Att projektets utformning är väl sammanhållen och genomförbar

• Att distributionsstrategin har potential att säkra tillgängligheten till
de översatta verken
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Bedömningskriterier

Projektledning och projekthantering 20 p

• Projektet har effektiva mekanismer för koordinering och samarbete

• För uppgiften lämpligt team: kompetens och kvalifikationer hos deltagande
personer

• Projektbudgeten är kostnadseffektiv och budgeterade summor har rimlig nivå,
betalar rättvis ersättning till medverkande etc.

• Det finns planerade aktiviter för att säkra att projektets genomförande är 
av hög kvalitet (risk management, kvalitetskontroll, planering, utvärdering)
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Bedömningskriterier

Spridning av projektets resultat 20 p

• I vilken mån projektet bidrar till att skapa förändring och innovation

• Kommunikations- och spridningsstrategierna är av hög kvalitet och kan 
nå nya målgrupper få europeisk skönlitteratur och positivt påverka de 
deltagande, litteratursektorn och/eller läsarna samt visuellt visa
stödet från Kreativa Europa

• Projektet innehåller aktiviteter för att stärka hållbarheten och 
långsiktigheten av projektet och möjligheten att få långsiktiga effekter 
efter projekttidens slut



Work packages
WP 1 – Project management (mandatory) 
management, planning, administration, and evaluation activities of the project. This work package might present 
activities such as meetings, evaluation, coordination and quality control activities, strategy development, 
preparation of reports, etc. Deliverables of this work package might include agendas or minutes of meetings, 
evaluation and/or quality control reports, a set of indicators for the assessment of activities and their impact, 
conception/planning reports, etc. 

WP 2 – Translation (mandatory) Deliverables of this work package shall include contracts with the translators, 
proofs of payment and declarations signed by the translator (mandatory); may also include: translation excerpts, 
copy of the translated book (no draft version), etc. 

WP 3 – Publication and Distribution (mandatory for the list of books) Deliverables of this work package shall 
include published books (print or digital format) (mandatory); biographies of the translators included in the 
published books (mandatory) and may also include: design, artworks and layout of the books, metadata of the 
books, etc. 

WP 4 – Promotion and Communication (mandatory for the whole project and for the list of books) This work 
package should group the activities that aim to ensure adequate visibility of each book, including the visibility of 
the author and the translator, as well as the visibility of the activities of the project and wide dissemination of its 
results beyond local, regional and national levels. 
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Ansökan
• Skapa användarkonto på Funder & Tender Portal

• Ladda ner ansökningsblanketten (Application Form) via Funder & Tender Portal

• Huvudsakliga dokument:

- Application Form Part A (mer administrativ/informativ del och total budget)

- Application Form Part B, (beskrivning av projektet, laddas ner, fylls, i och 

laddas upp som PDF).

- List of titles to be translated

- List of Previous Projects (de senaste 4 åren, finns mall i F&TP)

- Application Form Part C (fylls i direkt online)
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Ansökan
• Ni kan i förväg se hur ansökan ser ut via Standard proposal template

• Max. totalt 70 sidor (viktigt att inte överstiga denna maxgräns)

• Stilstorlek: min. Arial 9 punkter

• Använd A4 med marginalstorlek minst 15 mm (övre,

plus sidfot)

undre höger och vänster,

• Läs dokumenten på Funder & Tender Portal: 

Call document

MGA (Model Grant Agreement)/AGA (Annotated Grant Agreement) som snart 

publiceras på portalen

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/temp-form/af/af_crea-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-lit%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D0%2C1%2C2%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%2C31094503%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43251814%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
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Ansökningsdatum
• Sista ansökningsdatum är den 31 maj 2022 kl. 17.00.

• Sent inkomna ansökningar accepteras inte, ej heller kompletteringar

• Börja ansökan i god tid, skicka inte in sista dagen

• Stöd till spridning av europeisk skönlitteratur kommer att utlysas 

en gång per år under programperioden 2021-2027

• Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i

Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal

• I september väntas besked om utfall av utvärderingen och kontrakt kommer 
att skrivas under perioden oktober – december 2022. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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Kontakt

Annika Strömberg

| annika.stromberg@kulturradet.se

Ann Traber

| ann.traber@kulturradet.se

www.kulturradet.se/kreativa-europa

Tack!
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