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PRILOGA I 

Dodatne informacije o dejavnostih, ki se bodo financirale 

1. SKLOP KULTURA 

Prednostne naloge sklopa KULTURA iz programa, opisane v členu 4, se uresničujejo z 

naslednjimi ukrepi: 

Horizontalni ukrepi: 

(a) projekti sodelovanja; 

(b) evropske mreže kulturnih in ustvarjalnih organizacij iz različnih držav; 

(c) kulturne in ustvarjalne vseevropske platforme; 

(d) mobilnost umetnikov ter kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev; 

(e) podpora kulturnim in ustvarjalnim organizacijam pri delovanju na mednarodni 

ravni; 

(f) razvoj politike, sodelovanje in izvajanje na področju kulture, vključno z 

zagotavljanjem podatkov in izmenjavo najboljših praks ali pilotnih projektov. 

Sektorski ukrepi: 

(a) podpora glasbenemu sektorju: spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in 

inovacij na področju glasbe, zlasti distribucije glasbenega repertoarja v Evropi 

in zunaj nje, ukrepi usposabljanja in razvoj občinstva z evropskim repertoarjem 

ter podpora zbiranju podatkov in analizi; 

(b) podpora knjižnemu sektorju in založništvu: ciljno usmerjeni ukrepi za 

spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, zlasti za prevajanje in 

promocijo evropske književnosti prek meja v Evropi in zunaj nje, 

usposabljanje in izmenjavo sektorskih strokovnjakov, avtorjev in prevajalcev 

ter nadnacionalnih projektov za sodelovanje, inovacije in razvoj v tem sektorju; 

(c) podpora sektorjema arhitekture in kulturne dediščine: ciljno usmerjeni ukrepi 

za mobilnost izvajalcev, krepitev zmogljivosti, razvoj občinstva in 

internacionalizacijo sektorjev arhitekture in kulturne dediščine, promocija 

kulture grajenega prostora (Baukultur), podporo za varovanje, ohranjanje in 

krepitev kulturne dediščine in njenih vrednot prek ozaveščanja, mreženja in 

vzajemnega učenja; 

(d) podpora drugim sektorjem: ciljno usmerjeni ukrepi v korist razvoja ustvarjalnih 

vidikov sektorjev oblikovanja in mode ter kulturnega turizma in za njihovo 

promocijo in zastopanje zunaj Evropske unije. 

Posebni ukrepi za povečanje prepoznavnosti in oprijemljivosti evropske kulturne 

raznolikosti in dediščine ter za spodbujanje medkulturnega dialoga: 

(a) evropske prestolnice kulture; finančna podpora jim je zagotovljena s Sklepom 

št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta
1
; 

                                                 
1 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti 

Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa 

št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1). 
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(b) znak evropske dediščine; finančna podpora mu je zagotovljena s Sklepom 

št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta
2
; 

(c) kulturne nagrade EU;  

(d) dnevi evropske dediščine, 

(e) podpora evropskim kulturnim ustanovam, katerih cilj je zagotavljanje 

neposrednih kulturnih storitev z veliko geografsko pokritostjo evropskim 

državljanom. 

2. SKLOP MEDIA 

Prednostne naloge sklopa MEDIA iz programa, opisane v členu 5, upoštevajo razlike med 

državami glede produkcije, distribucije in dostopa do avdiovizualnih vsebin, pa tudi velikost 

in značilnosti zadevnih trgov ter se med drugim uresničujejo z naslednjimi ukrepi: 

(a) razvojem avdiovizualnih del; 

(b) produkcijo inovativnih televizijskih vsebin in serijskega pripovedovanja zgodb; 

(c) oglaševanja in trženja, tudi na spletu in z uporabo podatkovne analitike, za 

povečanje pomena, prepoznavnosti, čezmejnega dostopa ter dosega gledalcev 

evropskih del; 

(d) podporo mednarodni prodaji in kroženju nenacionalnih evropskih del na vseh 

platformah, vključno z usklajenimi distribucijskimi strategijami, ki zajemajo 

več držav; 

(e) podporo izmenjavi med podjetji in dejavnostim mreženja za spodbujanje 

evropskih in mednarodnih koprodukcij; 

(f) promocijo evropskih del na sektorskih prireditvah in sejmih v Evropi in zunaj 

nje; 

(g) pobudami, ki spodbujajo razvoj občinstva in filmsko izobraževanje, zlasti pri 

mladem občinstvu; 

(h) dejavnostmi usposabljanja in mentorstva za povečanje zmogljivosti izvajalcev 

v avdiovizualnem sektorju za prilagoditev na nove razmere na trgu in 

digitalnim tehnologijam; 

(i) mrežo evropskih ponudnikov videa na zahtevo (VOD), ki predvajajo precejšen 

del nenacionalnih evropskih del;  

(j) mrežo evropskih festivalov, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih 

evropskih filmov; 

(k) mrežo evropskih kinooperaterjev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih 

evropskih filmov; 

(l) posebnimi ukrepi za prispevanje k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v 

avdiovizualnem sektorju; 

(m) podporo političnemu dialogu, inovativnim političnim ukrepom in izmenjavi 

najboljših praks, tudi prek analitičnih dejavnosti in z zagotavljanjem 

zanesljivih podatkov; 

                                                 
2 Sklep št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o uvedbi ukrepa 

Evropske unije za znak evropske dediščine (UL L 303, 22.11.2011, str. 1). 
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(n) nadnacionalno izmenjavo izkušenj in znanja ter dejavnostmi vzajemnega 

učenja in mreženja v avdiovizualnem sektorju in med oblikovalci politike. 

 

3. MEDSEKTORSKI SKLOP  

Prednostne naloge MEDSEKTORSKEGA sklopa iz programa, opisane v členu 6, se 

uresničujejo zlasti z naslednjimi dejavnostmi: 

Sodelovanje politik in vrednotenje: 

(a)  razvoj politike, nadnacionalna izmenjava izkušenj in znanja ter dejavnosti 

vzajemnega učenja in mreženja med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami 

ter oblikovalci politike, ki je medsektorske narave; 

(b) analitične medsektorske dejavnosti; 

(c) podpora ukrepom, katerih cilj je spodbujati čezmejno sodelovanje na področju 

politike in razvoj politike o vlogi socialne vključenosti prek kulture; 

(d) izboljšanje poznavanja programa in tem, ki jih zajema, spodbujanje 

ozaveščanja državljanov in pomoč pri prenosljivosti rezultatov širše kot le na 

ravni držav članic. 

Laboratorij za ustvarjalne inovacije: 

(a) spodbujanje novih oblik ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, na primer z uporabo inovativnih tehnologij; 

(b) spodbujanje inovativnih medsektorskih pristopov in orodij za lažji dostop, 

distribucijo, promocijo in vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s 

kulturno dediščino.  

Centri programa: 

(a) spodbujanje programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje informacij o 

različnih vrstah finančne podpore, ki so na voljo v okviru politike Unije; 

(b) spodbujanje čezmejnega sodelovanja strokovnjakov, ustanov, platform in mrež 

v okviru področja politike in sektorjev, vključenih v program, ter med njimi; 

(c) podpora Komisiji pri zagotavljanju primernega obveščanja o rezultatih 

programa za državljane ter njihovega razširjanja. 

Medsektorske dejavnosti, ki podpirajo sektor novičarskih medijev: 

(a) obravnavanje strukturnih sprememb, s katerimi se sooča medijski sektor, s 

spodbujanjem in spremljanjem raznolikega in pluralističnega medijskega 

okolja; 

(b) podpora visokim standardom medijske produkcije s spodbujanjem sodelovanja, 

čezmejnega sodelovalnega novinarstva in kakovostnih vsebin; 

(c) spodbujanje medijske pismenosti, ki državljanom omogoča, da razvijejo 

kritično razumevanje medijev. 
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PRILOGA II 

Kazalniki 

SKLOP KULTURA: 

Število in obseg sklenjenih nadnacionalnih partnerstev s podporo programa 

Število umetnikov in kulturnih in/ali ustvarjalnih akterjev, (geografsko) mobilnih zunaj nacionalnih meja zaradi podpore 

programa, po državi izvora 

Število ljudi, ki dostopajo do evropskih kulturnih in ustvarjalnih del, ustvarjenih s pomočjo programa, tudi do del iz držav, 

ki niso njihova država 

Število projektov, ki jih podpira program in so naslovljeni na prikrajšane skupine, to je brezposelni, mladi in migranti 

Število projektov, ki jih podpira program in vključujejo organizacije iz tretjih držav 

SKLOP MEDIA: 

Število ljudi, ki dostopajo do evropskih avdiovizualnih del iz držav, ki niso njihova država, in jih podpira program 

Število udeležencev v učnih dejavnostih s podporo programa, ki so ocenili, da so izboljšali svoje kompetence in povečali 

svojo zaposljivost 

Število in proračun koprodukcij, razvitih in ustvarjenih s podporo programa 

Število oseb, ki so jih dosegle promocijske dejavnosti med podjetji na večjih trgih 

MEDSEKTORSKI SKLOP: 

Število in obseg sklenjenih nadnacionalnih partnerstev (sestavljeni kazalnik za laboratorije za ustvarjalne inovacije in 

dejavnosti na medijskem področju novic) 

Število dogodkov za promocijo programa, ki jih organizirajo centri programa 
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