




Kreativt Europa
- EUs kulturprogram 

- Støtte til audiovisuell, kreativ og kulturell 

sektor. 

- Samlet budsjett i perioden 2014-2020 er 

1,46 milliarder euro. 



Kreativt Europa

│MEDIA program – driftes av Norsk filminstitutt

│Kulturprogram – Norsk kulturråd

│Lånegarantiordning – fra 2016 – Innovasjon Norge

Tre deler



Mål for Kreativt 

Europa
│Styrke sektorens kapasitet til å operere internasjonalt

│Støtte internasjonal mobilitet av personer og gjenstander

│Møte nye publikumsgrupper i og utenfor Europa 

│Bidra til innovasjon (kunstnerisk, forretningsmessig,«spill-over»)

T



Kulturrådets rolle

│Informere og promotere

│Veiledning av søkere

│Del av europeisk nettverk 

│Kontakt med Kulturdepartementet 

│Ingen vurdering av søknadene i Kulturrådet

│Ingen såkornmidler – bruke øvrige støtteordninger 

Nasjonalt kontaktpunkt



«Alle» kulturaktører 

kan delta

│Internasjonale kulturaktiviteter, utstillinger, utvekslinger  og festivaler

│ Alle sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller 
kunstnerisk og kreativ utfoldelse.

│Musikk,  arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, audiovisuell (film, 
TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, scenekunst, forlag 
og visuell kunst 

│Uavhengig av om aktivitetene  er markedsorienterte eller ikke og 
uavhengig av hvilken institusjon som gjennomfører dem



Formelle krav  

- Registrert som juridisk enhet i minst to år – offentlige og 

private organisasjoner, institusjoner, aksjeselskap, 

enkeltmannsforetak etc. 

- Må være en kulturell og kulturnæringsaktør i et godkjent land: 

EU medlemsland, EFTA land, EU kandidatland og “naboland” 

(nærmere 40 land deltar)



Kulturprogrammet

Oversettelse og promotering av europeisk litteratur. 

Nettverk av kulturelle og kreative aktører i Europa som styrker 

sektorens kapasitet  til å operere internasjonalt. 

Plattformer som fremmer nytt talent og stimulerer til europeisk 

programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

Samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i 

Europa (og utenfor)

4 prioriteringer:



Litteratur

│Bokbyen Forlag (2015) Three Baltic EU-prize winners and one 

Scottish Master Writer into Norwegian

│Oversatte forfattere: Bjørn Sortland, Carl Frode Tiller (2), Cecilie 

Enger, Dag Solstad, Endre Lund Eriksen, Frode Grytten, Gaute 

Heivoll, Gørhill Gabrielsen, Helga Flatland (2), Jo Nesbø, Karl Ove 

Knausgård (3), Knut Hamsun, Merethe Lindstrøm, Per Petterson, 

Roy Jacobsen mfl.

Gjelder oversettelser - forlag 



Plattformstøtte

│Promotere nye talent

Samarbeid om programmering/ distribusjon

Sørge for synlighet og mobilitet av nytt talent

│Minimum 10 medlemmer fra 10 land, minst 5 EU land

│Flerårig, max 80% støtte

│Konsertstedet Blå, Oslo Poesifestival, Scenekunst Østfold, Insomniafestivalen, 
Music Norway og Dansens Hus

NB! Siste utlysning kommer nå



Aerowaves
33 land – marked for koreografer – Dansens Hus 



Nettverk

│Støtte medlemmenes internasjonale kapasitet 

│«Professionals to Professionals»

│Samarbeid, informasjonsdeling, «best practice», konferanser, 

forskning mm

│Minst 15 medlemmer fra 10 land, 5 fra EU land

│80% max støtte, flerårig støtte

Utlysning nå – frist 25.november 



Samarbeidsprosjekter

Styrke internasjonal mobilitet

Styrke publikumsutvikling

Kapasitetsbygging (digitalisering, nye forretningsmodeller, 

utdanning og utvikling)

Hovedmålsettinger



Stort 

samarbeidsprosjekt 

│Minst 6 aktører fra minst 6forskjellige land. 

│Støtte opp til 2 millioner Euro –

│Maksimum 50% av totalbudsjettet

│50% egenandel

│Maksimum varighet 48 mnd, ingen nedre grense.



Kompaniet Le G.Bistak i Moss med forestillingen «The Baïna Trampa Fritz Fallen» på Verket i Moss Foto: ERIK(SEN)



Lite 

samarbeidsprosjekt 

│Minst 3 aktører fra 3 forskjellige land 

│Støtte opp til 200 000 Euro

│Utgjør maksimum 60% av totalbudsjettet

│40% egenandel 

│Varighet inntil 48 måneder 



Turn on Literature – Bergen offentlige bibliotek, Roskilde Bibliotek og Antim Ivareanul Valcea County Library i Romania 



Samarbeidsprosjekter  

- Styrke kompetanse, læring og profesjonelle kunnskaper 

- Kunstnerisk produksjon

- Styrke karrieremulighetene for kulturelle aktører

- Nå nye publikumsgrupper/øke publikums valgmuligheter

- Teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc.          
fra forskjellige land som sammen co-produserer og/eller opptrer og turnerer 

- Transnasjonal sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander 

Internasjonal mobilitet



Samarbeidsprosjekter

│- Involvere publikum i kreativ prosess

│- Arbeide med publikum, ikke bare for publikum

│- Utvikle nytt publikum og vedlikeholde eksisterende

│- Forskning på nåværende og potensielt publikum

│- Segmentere (grupper/demografi/oppførsel)

Publikumsutvikling



Samarbeidsprosjekter

│Støtte ferdigheter, kompetanse og kunnskap som styrker 
sektoren – (inkludert testing av nye ”forretnings- og 
styringsmodeller”, digitalisering, innovative tilnærminger til 
publikumsutvikling)

│Tiltak som gjør aktører i stand til å samarbeide internasjonalt, 
samt til å internasjonalisere karrierer og aktiviteter (langsiktige 
strategier) 

│Styrke organisasjoner og internasjonal nettverksbygging for å 
bedre tilgangen til profesjonelle muligheter internasjonalt.

Kapasitetsbygging - tre fokusområder



Utlysningen 

Utlysning i juli

Søknadsfrist 

oktober

SAMARBEIDSPROSJEKTER 



Årlig utkysning tom. 2020

- 6 måneders evaluering 

- Informasjon til søkere i mars 2017

- Kontrakt underskrives i april – små/ mai –

store prosjekter

- Oppstart må skje mellom mai –desember 

året etter søknaden er sendt inn

Tidsplan



Norske deltagere

│Gode tilbakemeldinger fra de som er med

│I 2015 ble det bevilget om lag 1,5 mill Euro til prosjekter der 

norske aktører er med

│Ingen norske prosjektledere så langt

│Uforløst potensiale for norsk deltagelse?

Om lag 25 norske aktører er med



Follow the Vikings
Museum Nord

PLATFORM Shift +
Teateret Vårt

Advancing Performing Arts Project -

Performing Europe 2020
Bergen Internasjonale Teater

Future DiverCities-Creativity in an 

Urban context, 
Bergen senter for elektronisk kunst

Turn on Literature, 
Bergen Offentlige Bibliotek  

The people's smart Sculpture, 
Oslo Barnemuseum og Universitetet i Oslo

Moving Classics Network For New Music,
Pinquins Ans

Blackboard Music Project, Rikskonsertene

Liveurope, Blå

Literary Europe Live, Oslo Internasjonale 

Poesifestival

Renewable Futures, Høgskolen i Oslo og 

Akershus

MusXchange, Ungdomssymfonikerne

European Talent Exchange Program 3.0, 
Music Norway

ULYSSES, Ultima

Theatre European Engagement Network og

PUSH, Norsk Scenekunstbruk 

Platform of European Acadmies, Westerdals 

ACT

Prosjekt

Kreativt Europa
Changing Weathers, 
Hilde Methi

Power of Diversity
Pikene På Broen AS

Big Bang - an Adventurous Music 

Project for Children, 
Stavanger konserthus

European Light Expression network, 
I/O/LAB Rogaland senter for framtidskunst

PLATFORM Shift +
Universitetet i Agder

Follow the Vikings
Karmøy Kommune

IN SITU ACT 
Østfold Kulturutvikling 

We Are Europe
Insomnia Festival

Follow the Vikings
Sør-Troms Museum



Eksempler på 

prosjekter? 

Samarbeidsprosjekter med norske deltakere:

http://www.kulturradet.no/kreativt-
europa/prosjektbank/samarbeid

EUs prosjektbank

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

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


Insomnia deltar i WE ARE EUROPE



Samarbeidsprosjekter 

│Relevans (30p) – ordningens målsetting og prioriteringer

│Kvalitet på innhold og aktivitetene (30p) –

gjennomføringsevne

│Planer for kommunikasjon og resultat- og erfaringsdeling 

(20p)

│Kvaliteten på partnerskapet (20p)

Vurdering av samarbeidsprosjekter?



Resultater i 2016

Advancing Performing Arts Project - Performing Europe 2020 – Stiftelsen Bergen 

internasjonale Teater

IN SITU ACT – Scenekunst Østfold v/ Østfold Kulturutvikling

Future DiverCities - Creativity in an Urban Context – Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk 

kunst

Ulysses - Ultimafestivalen

……………………………………………………………………………………………………………….

Turn on Literature – Bergen Offentlige Bibliotek

Theatre European Engagement Network – Norsk Scenekunstbruk AS

European Light Expression Network - I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR 

FRAMTIDSKUNST AS

PUSH: exploring identity, borders and 'safety zones' in theatre and dance for young audiences

– Norsk Scenekunstbruk AS

Platform of European Theater Academies – NISS Høyskole (nå A.C.T Westerdahls)



ABC for oppstart

1. Hva vil vi? Se på egne strategiske mål – hva er behovet?

2. Snakk med sjefen! Forankre i egen organisasjon

3. Hvem vil vi samarbeide med? Hvem er i nettverket? Ressurser i egen 
organisasjon? 

4. Sette av ressurser til utvikling av prosjekt/søknad

5. Utvikle sammen med partnere

6. Sett av nok tid!



Partnersøk
Hvem vil du leke med?  

│Eget nettverk!

│Paraplyorganisasjons nettverk 

│Kulturrådet mottar partnersøk

│Send ut eget partnersøk 

│Creative Europe UK 



Samarbeidsprosjekter 

│Samarbeidsavtale mellom partnerne

│Klare retningslinjer for budsjett og regnskap

│Vær forberedt på byråkrati/administrasjon – sett av ressurser

│Prosjektleder versus prosjektdeltaker

Det viktigste?



Bidra til 

politikkutvikling 

│European Cultural Forum annet hvert år

│Tilskudd til integrering av flyktninger –ny prioritering i år

Konferanser, forskningsprosjekt mm



Priser og eksperter

│Kulturhovedsteder, 
arkitekturpriser, EU-pris 
litteratur, EBBA (European 
Border Breaking Award –
Aurora, Nico & Vinz) 

│EUs program har utlysning 
ute for å melde seg som 
ekspert til Kreativt Europa –
delta i vurderingen av 
programmene. 

Utlysning - løpende



Lånegarantiordning

│Iverksettes i 2016

│Støtte til banker, fond, finansinstitusjoner.

│Garanti for tap på lån og kompetansebygging 

│Innovasjon Norge er kontaktpunkt 

Tilgang på finansiering



Veien videre 

Se Kulturrådets sider 

Meld deg på Facebook.com/kreativteuropa

Vi tilbyr: infoseminarer, søknadskurs, veiledning

Kontakt:

Anne Margrethe Lund anne.margrethe.lund@kulturradet.no

Thea Breivik thea.breivik@kulturradet.no

Mye info

https://www.facebook.com/kreativteuropa
https://www.facebook.com/kreativteuropa
mailto:anne.margrethe.lund@kulturradet.no
mailto:thea.breivik@kulturradet.no


Flere muligheter

│EØS-midlene: mellomperiode 

│Akkurat nå: reisestipend til Polen – siste frist 30.mars 2017

│Kulturkontakt Nord

│Nordisk kulturfond 

│Norsk – islandsk kultursamarbeid 

│Aktiv ungdom – Erasmus + 




