
 

 
 

 

PROGRAM USTVARJALNA EVROPA 2014 – 2020 

Ustvarjalna Evropa je nov program Evropske unije za promocijo evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, 

spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.  

 

Proračun: Finančna sredstva za izvajanje Programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 

1.462.724.000,00 EUR po trenutnih cenah. Okvirna proračunska dodelitev bo 15 % za medsektorski sklop, 30 % za 

sklop Kultura in 55 % za sklop MEDIA. Letna proračunska sredstva v mejah večletnega finančnega okvira odobrita 

Evropski parlament in Svet. 

 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 11. decembra 2013 sprejela Uredbo št. 1295/2013 o uvedbi programa 

Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Ustvarjalna Evropa gradi na izkušnjah in dosežkih programov Kultura in MEDIA, ki 

sta sedaj združena v enoten program, namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju 

čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.  

 

Splošna cilja programa sta: 

• varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter spodbujati evropsko kulturno 

dediščino; 

• okrepiti konkurenčnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja, za 

spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. 

 

Cilja se nanašata na podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem za mednarodno delovanje ter spodbujanje 

nadnacionalne mobilnosti akterjev in kroženje del z namenom doseganja novih in širših občinstev in izboljšanja 

dostopnosti del v EU in zunaj njenih meja. 

 

Program sestavljajo: 

• podprogram MEDIA; 

• podprogram Kultura; 

• medsektorski sklop. 

 

Podprogram KULTURA podpira: 

• nadnacionalne projekte sodelovanja, ki bodo povezali kulturne in ustvarjalne organizacije iz različnih držav, 

da bodo izvajale sektorske ali medsektorske dejavnosti; 

• dejavnosti evropskih mrež kulturnih in ustvarjalnih organizacij iz različnih držav; 
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• dejavnosti organizacij, ki delujejo v Evropi, za spodbujanje razvoja uveljavljajočih se talentov in spodbujanje 

nadnacionalne mobilnosti kulturnih in ustvarjalnih akterjev ter kroženja del, z možnostjo širšega vpliva na 

kulturne in ustvarjalne sektorje in zagotavljanja trajnih učinkov; 

• literarno prevajanje in njegova nadaljnja promocija; 

• posebne ukrepe, zasnovane za večjo prepoznavnost bogastva in raznolikosti evropskih kultur in za 

spodbujanje medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja, vključno s kulturnimi nagradami Unije, 

ukrepom Evropske prestolnice kulture in ukrepom Znak evropske dediščine. 

 

Podprogram MEDIA podpira: 

• razvoj obsežne palete ukrepov za usposabljanje, s katerimi se strokovnjake v avdiovizualnem sektorju 

spodbuja k pridobivanju in nadgrajevanju spretnosti in znanj, izmenjave znanj in pobude za mreženje, tudi 

z vključevanjem digitalnih tehnologij; 

• razvoj evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški 

in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi 

možnostmi za čezmejno kroženje; 

• dejavnosti, namenjene podpori evropskih avdiovizualnih produkcijskih hiš, zlasti neodvisnih produkcijskih 

hiš, da bi se spodbujala evropska in mednarodna koprodukcija avdiovizualnih del, vključno s televizijskimi 

deli; 

• dejavnosti, ki evropskim in mednarodnim koprodukcijskim partnerjem omogočajo srečanja in/ali 

zagotavljajo posredno podporo za avdiovizualna dela, ki nastanejo v koprodukciji z mednarodnimi skladi za 

koprodukcijo s sedežem v državi, ki sodeluje v Programu; 

• lajšanje dostopa do strokovnih avdiovizualnih tržnih prireditev in trgov ter uporabe spletnih poslovnih orodij 

v Uniji in zunaj nje; 

• vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov s kinematografsko 

distribucijo in na drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, 

sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del; 

• pospeševanje kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov na vseh distribucijskih 

platformah v Uniji prek projektov mednarodnega sodelovanja v avdiovizualnem sektorju; 

• mrežo evropskih kinematografskih prikazovalcev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih 

filmov; 

• pobude, ki predstavljajo in spodbujajo raznolikost evropskih avdiovizualnih del – tudi kratkih filmov – kot so 

festivali in drugi promocijski dogodki; 

• dejavnosti, namenjene spodbujanju filmske pismenosti in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih 

avdiovizualnih delih, vključno z avdiovizualno in kinematografsko dediščino, ter njihovega zanimanja zanje, 

zlasti med mladim občinstvom; 

• inovativne ukrepe za preizkušanje novih poslovnih modelov in orodij na področjih, za katera je verjetno, da 

bosta na njih vplivali uvedba in uporaba digitalnih tehnologij. 
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Komu je namenjen? 

Namenjen je izvajalcem (pravne osebe), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje 

v programu. 

 

Komu je namenjen podprogram Kultura? 

- Kulturnim ustanovam, 

- Strokovnim združenjem, raziskovalnim centrom, univerzam, 

- Javnim organom na področju kulture. 

 

Komu je namenjen podprogram MEDIA? 

- Izvajalcem filmskih in avdiovizualnih projektov. 

Nacionalna kontaktna točka 

Nacionalna informacijska pisarna za promocijo, informiranje in svetovanje o programu je Center Ustvarjalna Evropa 

v Sloveniji. 

KONTAKT:  

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, Upravna hiša SEM, Metelkova 2, 1000 Ljubljana 

Podprogram Kultura: Mateja Lazar (mateja.lazar@ced-slovenia.eu)   

Podprogram MEDIA: Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu)   

T: (01)300 87 87 

Splet: www.ced-slovenia.eu    

 

Več informacij o programu Ustvarjalna Evropa: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm  
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