
 

 

Ustvarjalna Evropa v številkah 
 
2015 MEDIA in Kultura: 61 projektov – 37 organizacij – 2,9 milijona evrov 
 
V letu 2015 je na razpisih obeh podprogramov – Kultura in MEDIA z 61 projekti uspešno sodelovalo 37 
slovenskih organizacij, od tega je 19 vodij projektov, ki so skupaj pridobili podporo EU v višini 2,9 milijona 
EUR, in 13 projektnih partnerjev. Med njimi je 12 organizacij s področja filma in AV sektorja za 31 projektov 
pridobilo skupno podporo podprograma MEDIA v višini 455.824 EUR, v okviru podprograma Kultura pa je 17 
kulturnih organizacij v vlogi vodij projektov skupaj pridobilo podporo EU v višini 2.435.888 EUR. V projektih 
Kultura, ki so jih prijavile organizacije iz tujine, sicer sodeluje še 13 slovenskih organizacij v vlogi partnerjev. 
 
Vsebinski povzetek rezultatov Ustvarjalne Evrope 2015 
 
Ustvarjalna Evropa 2015 v številkah  
 

Podprogram → MEDIA Kultura Skupaj 

Vse prijave (EU) 2438 929 3367 

Prijave SLO organizacij (ne vključuje prijav partnerjev) 81 44 125 

Vsi podprti projekti (EU) 952 179 1131 

Vsi podprti projekti s SLO udeležbo  
(vodje in partnerji) 

31 30 61 

Delež podprtih projektov s SLO udeležbo 3,26 % 16,76 % 5,39 % 

Št. vseh različnih organizacij iz Slovenije, ki sodeluje v projektih 12 25 37 

Finančna podpora za SLO vodje projektov v EUR 455.824 2.435.888,17 2.891.712,17 

 
 

  

http://ced-slovenia.eu/wp-content/uploads/2015/12/Vsebinski-povzetek-rezultatov-CE-2015.pdf


 

 

2014 MEDIA in Kultura: 62 projektov – 44 organizacij – 2 milijona evrov 
 
Slovenski predstavniki kulturnega in ustvarjalnega sektorja so aktivno zakorakali v prvo leto novega programa 
in uspešno vstopili v 62 podprtih projektov v okviru obeh podprogramov – Kultura in MEDIA. V izbranih 
projektih sodeluje skupno 44 različnih organizacij iz Slovenije, saj so nekatere izmed teh organizacij bile 
uspešne na različnih razpisih oz. sodelujejo v več kot enem projektu. Med njimi je 38 vodij projektov, ki so za 
izvajanje svojih projektov pridobili skoraj dva milijona evrov podpore EU. 
 
Vsebinski povzetek rezultatov Ustvarjalne Evrope 2014 
 
Ustvarjalna Evropa 2014 v številkah  
 

Podprogram → MEDIA Kultura Skupaj 

Vse prijave (EU) 2125 754 2612 

Prijave SLO organizacij (ne vključuje prijav partnerjev) 63 51 111 

Vsi podprti projekti (EU) 930 165 1095 

Vsi podprti projekti s SLO udeležbo  
(vodje in partnerji) 

30 32 62 

Delež podprtih projektov s SLO udeležbo 3,12 % 19,39 % 5,66 % 

Št. vseh različnih organizacij iz Slovenije, ki sodeluje v projektih 14 30 44 

Finančna podpora za SLO vodje projektov v EUR 404.358 1.661.534,34 2.065.892,34 

 

http://ced-slovenia.eu/wp-content/uploads/2015/12/REZULTATI-UE-2014_v-feb-2015.pdf

