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 INFORMIRAMO & 
SVETUJEMO 

 USPOSABLJAMO 

 POVEZUJEMO

 PROMOVIRAMO &

ZASTOPAMO KUS

2014–2020: 



Iščete partnerje?

ced-slovenia.eu/partner



Pomagamo pri 

promociji in 

razširjanju!

W: Spletno mesto ced-slovenia.si ( Culture.si)

FB: CEDslovenia & CEDSloveniaMEDIA

e-novice: MOTOVILKE / MEDIA (film) / KULTURA

Prek evropske mreže centrov CED (40 držav)

Na dogodkih doma in v tujini

Portal EACEA „Creative Europe Project Results“



Potrebujete

navdih?

Spletna platforma rezultatov Ustvarjalna Evropa:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/



ONKRAJ HORIZONTOV 2018 > FOKUS: UKRAJINA
15.–19. OKT. 2018

 5-dnevni ŠTUDIJSKI OBISK za skupino umetnikov, 

kulturnih menedžerjev in kustosov iz Ukrajine

 PESTER PROGRAM: predavanja, delavnice, individualna 

in skupinska srečanja z domačimi predstavniki sektorja, 

srečanje kandidatk za EPK 2025 …
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Nadnacionalni in centraliziran program EU

za obdobje 7 let (2014—2020)

s proračunom 1,46 mrd €

• promocija evropskih KUS

• spodbujanje čezmejnega sodelovanja

• povečanje njihovega prispevka k rasti

in novim delovnim mestom

= KULTURA + MEDIA 

+ medsektorski sklop
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 podprogram KULTURA

• Mednarodno sodelovanje

• Usposabljanje kulturnih delavcev in 

umetnikov

• Prevodi literarnih del

 podprogram MEDIA

• Razvoj evropskih filmov, TV programov in 

videoiger

• Distribucija in promocija evropskih filmov

• Festivali in kinematografske mreže

 MEDSEKTORSKI sklop

• Sodelovanje na področju politik (DČ)

• Jamstvena shema za KUS

• Pilotni ukrepi, razpisi, študije  npr. Music

Moves Europe

MEDIA

56%
CULTURE

31%

CROSS-

SECTOR

13%



SPLOŠNI CILJI PROGRAMA

 varovati in spodbujati evropsko kulturno in 
jezikovno raznolikost in kulturno dediščino

 krepiti konkurenčnost KUS
(podpirati ZMOGLJIVOST KUS za mednarodno 
delovanje)



Kdo lahko

sodeluje 

na razpisih?

Organizacije, ki delujejo v KUS:

 Javne ali zasebne

 VODJA = pravna oseba vsaj dve leti

UPRAVIČENE DRŽAVE

Organizacije, ki imajo sedež v:

 države članice EU (28) 

 države, ki niso članice EU (13):

(a) EGP: Islandija in Norveška

(b) (potencialne) kandidatke EU: Albanija, BIH, Črna 

gora, Makedonija, Srbija, Kosovo

(c) ENP: Armenija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina in 

Tunizija









Polna jadra uspehov za slovenske organizacije





Ustvarjalna Evropa > KULTURA

POSEBNI UKREPI

ELKD 2018

EPK 

Nagrade EU



ZAKAJ ELKD?

 pomen KD za družbo (kulturna identiteta, 
kulturna raznolikost in medkulturni dialog)

 prispevek h gospodarstvu (podpora KKI, spodbuda 
ustvarjanju in inovacijam, trajnostni turizem, socialna 
kohezija in zaposlovanje)

 vloga v evropski kulturni diplomaciji (varstvo in 
ohranjanje skupne KD)



ZAKAJ ELKD?

VIR: 

http://publications.europa.eu/

webpub/com/factsheets/cultur

al-heritage/sl/



EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

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

2014–2020

EPK



 pogovor slovenskih kandidatk za EPK 2025 s predstavnikom EPK Linz09

 predstavitev postopka izbora EPK (Ministrstvo za kulturo)

 pogovor z uspešnimi izvajalci podprtih projektov: Bunker, Kino Otok, 
Aksioma in Akademija umetnosti Univerze v NG



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



 10 let EUPL = 10 knjig za spodbujanje branja evropskih avtorjev

 Slovenske založbe so od 2009 do 2017 v slovenščino prevedle in izdale 21 
del tujih prejemnikov EUPL. Trije slovenski nagrajeni avtorji so bili prevedeni v 15 
evropskih jezikov.



NAGRADA EU ZA KULTURNO DEDIŠČINO
EUROPA NOSTRA
Od leta 2002

za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi

4 KATEGORIJE:

• Konzervatorstvo

• Raziskave

• Zasluge posameznikov ali organizacij

• Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje

 Krajinski park Sečoveljske soline, 2003

 Pocarjeva domačija, Mojstrana (Triglavski narodni park), 2006

 Posebna omemba „V istem čolnu“ (Hiša izročila, Cerknica), 2017

 Plečnikova hiša, MGML, 2018

POZIV 2019: 15. NOV. 2018 

www.europeanheritageawards.eu/apply  



PODPROGRAM KULTURA



KULTURA > PROJEKTI SODELOVANJA



PROJEKTI SODELOVANJA

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

Kdo? min. 3

organizacije iz različnih držav 

vsaj ena s sedežem v EU, EGP

min. 6

organizacij iz različnih držav 

vsaj ena s sedežem v EU, EGP

Trajanje do 48 mesecev

Začetek izvajanja Sept. 2019 (oz. po podpisu pogodbe!)

Višina podpore EU do 200.000 EUR do 2 milijona EUR

Delež podpore EU 60 % 50 %



PREDVIDENA (!) 

časovnica

razpisa COOP 2019
ROK REZULTATI POGODBA

ZAČETEK 
PROJEKTA

sredina 
dec. 2018

Junij 
2019

Poleti 
2019

Sept. 2019 
(podpis 

pogodbe)



5 PRIORITET ZA PROJEKTE SODELOVANJA

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

POZOR: Fokusiraj! Pripravi utemeljeno strategijo, kako 

nameravate izvajati eno/več izbranih prednostnih nalog!

POZOR:

Izbereš največ 3 prioritete!



 konferenca, delavnica in individualno svetovanje …

… o inovativnih pristopih poslovanja v KUS s strokovnjaki iz VB, SE in ES 
(Katalonije) za poslovno načrtovanje, trženjsko strategijo in organizacijski 
razvoj, inoviranje poslovnih modelov v umetnosti in kulturi ter marketinško 
komuniciranje! 

 v sodelovanju s CzK / MAO



VPRAŠANJA?

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Pisarna: 
Upravna hiša SEM, Metelkova 2, Ljubljana

T: (01) 300 87 87
E: info@ced-slovenia.eu

W: ced-slovenia.eu
FB: @CEDslovenia


