VABILO NA JAVNI POSVET
Ministrstvo za kulturo RS in zavod Motovila vabita na javni posvet o Ustvarjalni Evropi po letu
2020. Ker smo prepričani, da želite aktivno sodelovati pri sooblikovanju prihodnjega programa in
s tem potencialov za vašo organizacijo v njem, se nam pridružite v četrtek, 14. junija 2018 ob 9.30,
v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova (Maistrova ulica 1, Ljubljana) na zadnjem uradnem javnem
posvetu o Ustvarjalni Evropi po letu 2020.






Na katere vidike bi želeli slovenski kulturni in ustvarjalni sektorji posebej opozoriti pri pripravi stališč
o predlogu novega programa EU po letu 2020?
Kakšne naj bodo prioritete novega programa?
Naj bodo sredstva enakovredno razporejena za male in velike projekte?
Na kaj je treba biti pozoren, da bodo predlagani ukrepi dostopni za predstavnike slovenskih
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev?
Katere ukrepe bi bilo morda smiselno združiti?

Evropska komisija je konec maja 2018 objavila predlog novega programa za kulturne in ustvarjalne
sektorje po letu 2020, o katerem se bo z državami članicami EU začela dogovarjati že konec junija letos.
Predstavnike KUS zato vabimo, da svoja mnenja in predloge prispevajo na javnem posvetu. To bo
namreč tudi ena zadnjih priložnosti, da se aktivno vključijo v proces odločanja o novem programu
Ustvarjalna Evropa. Ministrstvo za kulturo bo zbrane predloge upoštevalo pri oblikovanju nacionalnih
stališč v pogajanjih za celoten predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027.

_________________________________________________________
Evropska komisija je letos v začetku marca zaključila z javnim posvetovanjem o programih EU na področju vrednot
in mobilnosti, namenjeno oblikovanju programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, torej tudi programa
Ustvarjalna Evropa. Komisija je nato maja predstavila predlog proračuna za novo sedemletno obdobje 2021–2027
in objavila zakonodajne predloge o prihodnjih programih financiranja. Za kulturni in ustvarjalni sektor novi
»program za ustvarjalno Evropo« predvideva 1,85 milijard EUR za tri področja – MEDIA za podporo
avdiovizualnim sektorjem (1,081 milijarde), Kultura (609 milijonov) in medsektorski ukrepi (160 milijonov), ki bo
del grozda programov, namenjenih naložbam v ljudi, socialno kohezijo in vrednote.
MEDIA bo še naprej podpirala razvoj, distribucijo in promocijo evropskih filmov, televizijskih oddaj in videoiger. Več
denarja bo predvidoma namenila npr. mednarodni promociji in distribuciji evropskih del z izkoriščanjem digitalnih
možnosti in inovativnemu pripovedovanju zgodb, med drugim virtualni resničnosti. Hkrati uvaja kaskadni sistem
financiranja za distributerje in spodbuja mednarodno povezovanje (zlasti festivalov). KULTURA bo še naprej
podpirala projekte sodelovanja, evropske mreže in platforme ter posebne ukrepe, kot so nagrade EU ali Evropska
prestolnica kulture. Novost je npr. podpora mobilnosti umetnikov ali obrat k podpori sektorskim ukrepom za glasbeni
sektor, založništvo, arhitekturo in oblikovanje, kulturno dediščino, modo in kulturni turizem. MEDSEKTORSKI
UKREPI pa vključujejo predlog podpori malih in srednje velikih podjetij in drugih organizacij v KUS, spodbujanju
sodelovanja v kulturnih politikah in medijih.
Evropski svet bo o celotnem predlogu večletnega finančnega okvira razpravljal že 28. in 29. junija 2018 v Bruslju,
kjer bo stališča Slovenije zagovarjalo tudi Ministrstvo za kulturo. Zato želimo še pred zasedanjem Evropskega sveta
zbrati predloge predstavnikov slovenskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in s tem vplivati na oblikovanje
novega »programa za ustvarjalno Evropo« po letu 2020.

_________________________________________________________
Dogodek soorganizirata Ministrstvo za kulturo in zavod Motovila.
Dodatne informacije so dostopne prek spletnih strani Ministrstva za kulturo in CED Slovenija
ali na info@ced-slovenia.eu. Zaradi lažje organizacije vas prosimo za potrditev udeležbe prek spleta
CED Slovenija (glej e-obrazec) oz. na info@ced-slovenia.eu do srede, 13. junija 2018 do 13. ure.
S spoštovanjem,
Urška Zupanec, podsekretarka, Ministrstvo za kulturo
Mateja Lazar, vodja CED Slovenija, zavod Motovila

