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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 större andel av budgeten ska fördelas år 2021−2022 pga. effekterna av 

Covid-19 för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa 

• 2022 ökar budgeten med nästan 100 miljoner euro
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2022

• Finns totalt 395 332 989 Euro (drygt 4 miljarder kronor)

• 134 388 138 Euro till kultur-utlysningarna

• 34 891 634 Euro till de tvärsektoriella utlysningarna

• 68 607 267 Euro denna utlysning
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Programmets mål

• Stärka europeiskt och internationellt samarbete, samproduktioner och 
transnationell cirkulation av konstnärliga verk att nå publik i andra 
länder än 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 är det obligatoriskt att 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 – bidra till implementeringen av 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/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:52020DC0152&from=EN
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment


Ny programperiod 2021-2027
Samarbetsprojekt
Cirkulation/spridning av litteratur
Europeiska nätverk
Europeiska plattformar 
Creative Innovation Lab
Journalistik & mediekunnighet
iPortunus
(New European Bauhaus) 
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Europeiska samarbetsprojekt
Syfte:

• Främja samarbete mellan organisationer som är aktiva inom 

kulturområdet, för att öka den europeiska dimensionen av skapande 

och spridning av europeiskt konstnärligt innehåll samt för 

att uppmuntra utveckling, experimenterande, spridning eller 

tillämpning av nya och innovativa metoder
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Europeiska samarbetsprojekt

• Internationellt samarbete inom alla konst- och kulturformer

• Delta som projektledare eller partner

• Samarbete i projektets alla faser: planering, genomförande, 

finansiering, uppföljning

• Samlar olika kompetenser och perspektiv
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Vad kan vara del av ansökan?

Exempelvis:

• Produktioner, utställningar, turnéer, festivaler, residens

• Seminarier, debatter, workshops

• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling 

• Att skapa nätverk för ökad professionalisering och internationalisering

• Projekten kan omfatta ett eller flera konstområden
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Mål för samarbetsprojekt
1. Skapande och cirkulation mellan länder

(transnational creation and circulation)

Stärka det gränsöverskridande skapandet och spridningen av europeiska 

konstnärliga verk och ge ökad möjlighet för konstnärer och kulturarbetare 

att vara verksamma i andra europeiska länder

2. Innovation (innovation)

Öka kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att 

främja talanger, förnyelse och innovation samt att skapa jobb och tillväxt

• Ni behöver välja ett av dessa mål, om ni arbetar med båda inriktningarna, 

anger ni det mål ni arbetar allra mest med
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Prioriteringar för samarbetsprojekt
1. Publik (audience) 

2. Social inkludering (social inclusion)

3. Miljömässig hållbarhet (environmental sustainability)

4. Digitalt (new technologies)

5. Internationell dimension (international dimension)

6. Årlig sektorspecifk prioritering: kapacitetsbyggnad 

(annual sector-specific priority: capacity building)

litteratur, musik, arkitektur, kulturarv, mode/design samt kulturturism

(20 % av budgeten kommer fördelas inom prioritering 6)
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Tre storlekar på projekten
Mindre samarbetsprojekt

• Minst 3 deltagande organisationer baserade i minst 3 olika länder

• Stöd kan sökas om max 200 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 80 procent av projektets totalbudget

Medelstort samarbetsprojekt

• Minst 5 deltagande organisationer baserade i minst 5 olika länder

• Stöd kan sökas om max 1 000 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 70 procent av projektets totalbudget

Stort samarbetsprojekt

• Minst 10 deltagande organisationer baserade i minst 10 olika länder

• Stöd kan sökas om max 2 000 000 euro

• EU-stödet kan utgöra max 60 procent av projektets totalbudget



Kreativa Europa

Europeiska samarbetsprojekt
• Oavsett val av kategori kan ett projekt pågå i högst 48 månader (4 år)

• Cirka 130 projekt kommer att finansieras i denna utlysning

• Ni behöver välja en storlekskategori för ansökan (mindre, mellan eller stor), 

det går inte att ansöka för samma projekt inom flera kategorier
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Europeiska samarbetsprojekt

• Det går bara att ansöka som projektledare för ett projekt i samma utlysning, 

däremot kan ni delta som partner i flera projekt

• Det finns inga geografiska restriktioner om var aktiviteterna äger rum

• Ingen maxgräns gällande subcontracting costs (underleverantörer), men utgör de 

över 30 % av projektbudgeten behöver ni motivera detta skriftligt
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Vem kan ansöka?
• Privata och offentliga organisationer och företag. Exempelvis ideella 

föreningar, privata företag, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, 

universitet och högskolor för projekt som bidrar till att uppfylla de målen 

med Kreativa Europa och utlysningens mål och prioriteringar 

• 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 

• Den projektledande organisationen måste ha varit registrerad som juridisk 

person i minst två år vid sista ansökningsdag
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Vem kan ansöka?
• Stöd kan sökas av ett partnerskap bestående av minst tre organisationer 

baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa

• Det är inte möjligt att endast en organisation i ett land ansöker 

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 finns på denna sida

https://www.kulturradet.se/kreativa-europa/kreativa-europa-2021-2027/lista-over-tredje-lander/
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Bedömningskriterier
Award Criteria

Min. poäng Max. poäng 

Relevans   15 30

Kvalitet på innehåll och aktiviteter 15 30

Spridning 10 20

Projektledning/management 10 20 

Totalt 70 100



Kreativa Europa

Bedömningskriterier
Relevans

• Projektets relevans för målen och prioriteringarna med utlysningen

• Hur väl projektet är baserat på en relevant och väl genomförd behovsanalys

• Hur väl projektet adresserar tvärperspektiven

• Europeiskt mervärde (European added value)

Kvalitet på innehåll och aktiviteter

• Lämpligt val av metod och arbetssätt

• Partnerskapets profil och allas deltagande i projektet

• Att projektets målgrupper konkret kommer att gynnas av projektet

• Att projektets utformning/design är sammanhållen



Kreativa Europa

Bedömningskriterier
Projektledning/management

• Lämplig styrningsstruktur 

• Lämpligt projekt team, kompetens hos deltagande personer

• Projektbudgeten är kostnadseffektiv och budgeterade summor har rimlig nivå

• Planen för att säkra projektets genomförande är av hög kvalitet

Spridning

• Projektet bidrar till att skapa förändring och innovation

• Kommunikations- och spridningsstrategierna är av hög kvalitet 
(spridning av projektets resultat och projektets kunskap, vilka projektet når, 
effekten hos målgrupperna, programmets synlighet)

• Hållbarhet och långsiktiga effekter av projektet
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Ansökan
• Skapa användarkonto på Funding & Tender Opportunities Portal

• Ladda ner ansökningsblanketten (Application Form) via Funding & Tender 

Portal

• Huvudsakliga dokument:

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

- Application Form Part B, (beskrivning av projektet, bl.a. tidigare Detailed 

Description of the Project). Laddas ner, fylls, i och laddas upp som PDF.

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

- Application Form Part C (fylls i direkt online)

- Annex: budget och lista över tidigare projekt (alla deltagare)
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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, undre höger och vänster, 

plus sidfot)

• Läs dokumenten på Funding & Tender Portal:

Standard proposal template

Call document

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=CREA-CULT-2021-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
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Work Packages
• Ansökan delas upp i Work Packages (Part B i ansökan)

• Varje Work Package behöver inkludera följande delar:

- Objective/expected outcome

- List of activities

- Milestones (inte obligatoriskt)

- Deliverables (outputs)
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Work Packages
• Ni väljer hur ni vill dela in projektet i WP:s. Exempel på indelning:

- Management, administration and coordination

- Communication and dissemination

- Artistic and creative expression

- Capacity building

- Networking and knowledge sharing 
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Work Packages
Exempel: WP Artistic and Creative expression 

• Activities: Rehearsals, preparation and artistic coordination of co-

productions, co-creations,  concerts, exhibitions, fairs, festivals, 

performances, literary translations, circulation of works and/or 

repertoires, digitisation of cultural heritage material etc. 

• Deliverables: Schedule/planning of rehearsals, prototypes, original creative 

works (such as theatre piece, songs, artworks, concerts etc.), technology-

based products (development of original app etc.), publications (books 

etc.), exhibitions, digitalised material etc.
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Vad är nytt?
• Nu tre storlekskategorier i stället för två 

• Ändring gällande vilka som kan ansöka: inte krav att vara verksam 

inom de kulturella och kreativa sektorerna, räcker att uppfylla programmets 

och stödformens mål och prioriteringar 

• Högre medfinansieringsnivåer (EU finansierar en större del av projektet)

• Högre summa som fördelas när ansökan beviljas (pre-financing)
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Vad är nytt?
• Lump-sums (klumpsummor) i budgeten med tydligare fokus på resultat 

• Helt digital ansökningsprocess (eGrants)

• Tidigare third countries = kallas nu associated countries
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Budget
• Det är tillåtet att vidarebefordra medel till tredje part för priser 

och stipendier om max 60 000 euro per tredje part

• Utbetalning av stödet:

− 80 % av stödsumman utbetalas för mindre och mellanstora projekt efter 

signatur av avtalet (Grant Agreement)

− 40 % av stödsumman utbetalas för större projekt efter signatur av avtalet

(Grant Agreement) och sedan 40 % efter att ha lämnat prefinancing report

− Resterande 20 % utbetalas när hela projektet redovisats och godkänts
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Tidtabell för samarbetsprojekt

• Sista ansökningsdag: 31 mars kl 17.00

• Sent inkomna ansökningar accepteras inte, ej heller kompletteringar

• Börja ansökan i god tid och skicka helst in ansökan via portalen senast 

dagen innan deadline om problem skulle uppstå 

• Utvärdering pågår april – augusti 

• Brev till de sökande: september 2022   ej bindande löfte

• Signatur av avtal (Grant Agreement): oktober - december 2022
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Budget
• Totalt 68 607 267 euro kommer att fördelas på cirka 130 projekt

• Uppdelningen per storlekskategori är:

35 % (24 012 543 euro) för kategori 1 (mindre)

35 % (24 012 543 euro) för kategori 2 (mellan)

30 % (20 582 180 euro) för kategori 3 (stort)
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Länkar samarbetsprojekt
• Riktlinjer och villkor för ansökan om europeiska samarbetsprojekt (Call document)

• Funder & Tender Portal, utlysningar inom Kreativa Europa

• Unit costs for travel, accomodation and subsistance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-coop_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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Mer information

EU:s kulturpolitik

Europeiska kommissionen om Kreativa Europa

EAECA om Kreativa Europa

New European Bauhaus

Funder & Tender Portal för att ansöka

https://ec.europa.eu/culture/policies/eu-competences-field-culturehttps:/ec.europa.eu/culture/policies/eu-competences-field-culture
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
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Tack!

Annika Strömberg   annika.stromberg@kulturradet.se

Ann Traber     ann.traber@kulturradet.se


