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Center za spodbujanje 

sodelovanja v kulturnih 

in ustvarjalnih sektorjih

informiramo + svetujemo + 

usposabljamo + povezujemo

+ promoviramo + 

raziskujemo … za KUS

2014–2020: 



.

.

.



Program EU Ustvarjalna Evropa

Nadnacionalni in centraliziran program EU

Za obdobje 7 let (2014—2020)

…je namenjen:

• promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, 

• spodbujanju čezmejnega sodelovanja in 

• povečanju njihovega prispevka k rasti in novim

delovnim mestom.

2014-2020



PROGRAM 
USTVARJALNA EVROPA

Nudi finančna sredstva za:

[podprogram KULTURA]
• Usposabljanje kulturnih delavcev 

in umetnikov
• Mednarodno sodelovanje
• Prevode literarnih del
[podprogram MEDIA]
• Razvoj evropskih filmov, TV 

programov in videoiger
• Distribucijo in promocijo

evropskih filmov
• Festivale in kinematografske 

mreže

2014-2020



MEDIA

56%KULTURA

31%

MEDSEKTORSKI 

SKLOP

13%

Proračun 2014-2020:
1,46 mrd €



Kdo lahko

sodeluje?

Organizacije, ki delujejo v KUS:

 Javne ali zasebne

 Obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti

 Države članice EU (28) 

 Drževe, ki niso članice EU (10):

(a) EGP: Islandija in Norveška

(b) EU (potencialne) kandidatke: Albanija, 

Bosna in  Hercegovina, Črna Gora, 

Makedonija, Srbija

(c) ENP: Gruzija, Moldavija, Ukrajina in 

Tunizija*



Kdo upravlja 

program? Kdo 

pomaga?

Evropska komisija

DG EAC (Izobraževanje in kultura) &

DG CONNECT (Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo)

Informacijske pisarne

CED (Creative Europe Desk)
EACEA

Izvajalska agencija



NAGRADE EU

Podeljevanje nagrad za:

• evropske pisatelje, ki se 
uveljavljajo

• odličnost evropske arhitekture
• izjemne primere varovanja 

kulturne dediščine
• nove talente v pop, rock in 

dance glasbi
• najboljše evropske filme

2014–2020



- 2017

Odprt poziv 1. oktober 2017



EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

Dve mesti dobita vsako leto naziv evropska 
prestolnica kulture, kultura pa postane 
ključni dejavnik njunega urbanega razvoja.

2014–2020



ZNAK EVROPSKE DEDIŠČINE

Znak evropske dediščine se dodeli krajem, 
ki imajo simbolično zgodovinsko vrednost v 
procesu evropskega združevanja.

2014–2020





PODPROGRAM
KULTURA

Podpora umetnikom in 
kulturnim delavcem 

Evrope

2014-2020



PROJEKTI 
NADNACIONALNEGA 
SODELOVANJA

Podpora za čezmejno 
sodelovanje umetnikov 
in kulturnih delavcev

Priložnost za kulturne 
delavce, da pridobijo 
nove veščine in 
znanja

2014–2020



Kategorija 1 – „manjši“ Kategorija 2 – „večji“

Partnerstvo min. 3 organizacije

iz različnih držav

(vsaj ena iz EU ali EGP)

min. 6 organizacij 

iz različnih držav

(vsaj ena iz EU ali EGP)

*medsektorsko sodelovanje

Trajanje projekta max. 48 mesecev

Začetek izvajanja maj–dec. 2018 jun.–dec. 2018

Podpora EU max. 200.000 € (60 %) max. 2 mio € (50 %)

Kaj? Aktivnosti, ki prispevajo k ciljem in prioritetam programa!

Predvidena objava razpisa: sept. 2017

Rok: dec 2017/jan 2018 (tbc!)

NOVO: dodatna kategorija 3 za l. 2018 – projekti povezani z ELKD 2018
 „Manjši“ projekti > trajanje max. 24 mesecev



SPLOŠNI CILJI 




POSEBNI CILJI 






PRIORITETE 

 razvoj občinstev
 nadnacionalna mobilnost in kroženje
… ter krepitev zmogljivosti sektorja (Capacity Building) 
na področju:
 CB > digitalizacija
 CB > novi poslovni modeli
 CB > izobraževanje in usposabljanje





Kategorija 3 – „manjši – kulturna dediščina“

Partnerstvo min. 3 organizacije

iz različnih držav

(vsaj ena iz EU ali EGP)

Trajanje projekta Max. 24 mesecev

Začetek izvajanja maj–dec. 2018 (tbc)

Podpora EU max. 200.000 € (60 %)

Kaj? Aktivnosti, ki prispevajo k ciljem in prioritetam programa ter 

posebnim prioritetam te razpisne kategorije!

Predvidena objava razpisa: sept. 2017

Rok: konec novembra 2017 (tbc!)

Upravičeni prijavitelji: organizacije na področju KUS. 

POZOR! Univerze in raziskovalne institucije ne bodo upravičene do 

sodelovanja v tej kategoriji!



PRIORITETE 

Kategorija 3 (fokus kulturna dediščina)

 spodbuditi 







Podprti bodo projekti, ki bodo: 









Podprti bodo projekti, ki bodo: 









ISKANJE PARTNERJEV

KDO? Association of Cultural Heritage 

Education (FI)
NGO in Finland working actively on the field of 

heritage education.

Proposed project “HERITAGE HUBS: Practical 

Classes in Exploring, Sharing and Practicing the 

Cultures of Ourselves and Others”

KONTAKT: 

hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi

VEČ: http://ced-slovenia.eu/partner/

http://ced-slovenia.eu/partner/


 projekti sodelovanja
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http://www.culture.si/en/EU_funding

Uspeh slovenskih organizacij v EU programih za kulturo

mailto:http://www.culture.si/en/EU_funding


Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji
Upravna hiša SEM, Metelkova 2, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 87 87 / E: info@motovila.si
E: masa.ekar@ced-slovenia.eu

W: ced-slovenia.eu / FB: CEDSlovenia


