EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 30.5.2018
COM(2018) 366 final
ANNEXES 1 to 2

PŘÍLOHY

návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
erým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č.
1295/2013
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PŘÍLOHA I
Dodatečné informace o činnostech, které mají být financovány
1.

SLOŽKA KULTURA

Priority v rámci složky KULTURA programu uvedené v článku 4 se provádí prostřednictvím
těchto opatření:
Horizontální opatření:

a)

projekty spolupráce;

b)

evropské sítě kulturních a kreativních organizací z různých zemí;

c)

kulturní a kreativní celoevropské platformy;

d)

mobilita umělců a kulturních a kreativních subjektů;

e)

podpora kulturních a kreativních organizací, aby mohly působit na mezinárodní
úrovni;

f)

rozvoj politiky, spolupráce a realizace v oblasti kultury, a to i poskytováním
údajů a výměnou dobré praxe či pilotních projektů.

Odvětvová opatření:
a)

podpora hudebního odvětví: podpora rozmanitosti, kreativity a inovací v
oblasti hudby, zejména distribuce hudebního repertoáru v Evropě i mimo ni,
vzdělávací opatření a rozvoj publika pro evropský repertoár, jakož i podpora
sběru a analýzy dat;

b)

podpora knižního a vydavatelského odvětví: cílená opatření podporující
rozmanitost, kreativitu a inovace, zejména překlad a propagace evropské
literatury přes hranice v Evropě i mimo ni, odborná příprava a výměny
odborníků v odvětví, autorů a překladatelů, jakož i nadnárodní projekty
spolupráce, inovací a rozvoje v tomto odvětví;

c)

podpora odvětví architektury a kulturního dědictví: cílená opatření pro mobilitu
subjektů, budování kapacit, rozvoj publika a internacionalizace odvětví
kulturního dědictví a architektury, podpora Baukultury, podpora ochrany,
zachování a rozšiřování kulturního dědictví a jeho hodnot formou zvyšování
povědomí, vytváření sítí a činností vzájemného učení;

d)

podpora ostatních odvětví: cílená opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích
aspektů odvětví designu a módního návrhářství a kulturního cestovního ruchu,
jakož i jejich propagace a zastoupení mimo Evropskou unii.

Zvláštní opatření zaměřená na zajištění viditelnosti a hmatatelnosti evropské kulturní
rozmanitosti a dědictví a podporu mezikulturního dialogu:
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a)

evropská hlavní města kultury zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU1;

b)

označení „Evropské dědictví“ zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU2;

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o zavedení akce
Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č.
1622/2006/ES (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 1).
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2.

c)

kulturní ceny EU;

d)

dny evropského dědictví;

e)

podpora takových evropských kulturních institucí, jejichž cílem je poskytovat
přímou kulturní službu evropským občanům s rozsáhlým zeměpisným
pokrytím.

SLOŽKA MEDIA

Priority složky MEDIA programu uvedené v článku 5 zohledňují rozdíly mezi jednotlivými
zeměmi, pokud jde o produkci, distribuci a přístup k audiovizuálnímu obsahu, jakož i velikost
a specifika příslušných trhů, a k jejích provedení se používá mimo jiné:
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a)

rozvoj audiovizuálních děl;

b)

produkce inovativního televizního obsahu a seriálového vyprávění;

c)

reklamní a marketingové nástroje, včetně online a využitím analýzy dat, s
cílem zvýšit prominentní postavení, viditelnost, přeshraniční přístup a dosah
evropských děl;

d)

podpora mezinárodního prodeje a oběhu zahraničních evropských děl na všech
platformách, včetně koordinovaných distribučních strategií zahrnujících
několik zemí;

e)

podpora výměn a budování sítí mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a
mezinárodní koprodukce;

f)

propagace evropských děl na odvětvových akcích a veletrzích v Evropě i mimo
ni;

g)

iniciativy podporující rozvoj publika a filmové vzdělávání zaměřené zejména
na mladé publikum;

h)

vzdělávací a mentorské činnosti zaměřené na posílení schopnosti
audiovizuálních subjektů přizpůsobit se novému vývoji trhu a digitálním
technologiím;

i)

síť provozovatelů služeb video na přání (VOD) uvádějících významný podíl
zahraničních evropských filmů;

j)

síť (sítě) evropských festivalů uvádějících významný podíl zahraničních
evropských filmů;

k)

síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních
evropských filmů;

l)

konkrétní opatření, která přispějí k vyváženější genderové účasti v
audiovizuálním odvětví;

m)

podpora politického dialogu, inovativní politická opatření a výměna dobré
praxe – a to i prostřednictvím analytických činností a poskytování spolehlivých
údajů;

n)

nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti vzájemného učení a
vytváření sítí mezi audiovizuálním odvětvím a tvůrci politik.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se
zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1).
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3.

MEZIODVĚTVOVÁ SLOŽKA

Priority v rámci MEZIODVĚTVOVÉ složky programu uvedené v článku 6 se provádí
zejména prostřednictvím těchto opatření:
Politická spolupráce a informovanost o programu:
a)

rozvoj politik, nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti
vzájemného učení a budování sítí mezi organizacemi činnými v kulturní a
kreativní oblasti a tvůrci politik, pokud jsou meziodvětvové povahy;

b)

analytické meziodvětvové činnosti;

c)

podpora opatření, které se zaměřují na podporu nadnárodní politické
spolupráce a rozvoje politiky v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím
kultury;

d)

zvyšování povědomí o programu a tématech, kterých se týká, podpora
informovanosti občanů a napomáhání převoditelnosti výsledků nad úroveň
členských států.

Laboratoř kreativních inovací:
a)

podněcování nových forem tvorby na křižovatkách mezi různými kulturními a
tvůrčími odvětvími, například prostřednictvím využití inovačních technologií;

b)

podporování inovativních meziodvětvových přístupů a nástrojů k usnadnění
přístupu, distribuce, propagace a zpeněžování kultury a tvořivosti, včetně
kulturního dědictví.

Informační kanceláře programu:
a)

podpora programu na národní úrovni a poskytování informací o různých typech
finanční podpory dostupné v rámci unijní politiky;

b)

podněcování přeshraniční spolupráce mezi odborníky, institucemi, platformami
a sítěmi v různých oblastech politik a odvětvích zahrnutých v programu a mezi
nimi;

c)

podpora Komise při zajišťování náležité komunikace a šíření výsledků
programu občanům.

Průřezové činnosti podporující odvětví zpravodajských médií:
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a)

řešení strukturálních změn, jimž čelí odvětví médií, formou podpory a
monitorování rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí;

b)

podpora vysokých standardů mediální produkce prosazováním spolupráce,
přeshraniční kolaborativní žurnalistiky a kvalitního obsahu;

c)

podpora mediální gramotnosti občanů na podporu kritického porozumění
médiím.
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PŘÍLOHA II
Ukazatele
SLOŽKA KULTURA:
počet a rozsah nadnárodních partnerství vytvořených s podporou programu
počet umělců a kulturních a/nebo kreativních aktérů (zeměpisně) mobilních napříč státními hranicemi díky podpoře
programu, podle země původu
počet lidí přistupujících k evropským kulturním a kreativním dílům generovaných z programu, včetně děl pocházejících z
jiných zemí, než je jejich vlastní země
počet projektů podpořených programem, které jsou určeny znevýhodněným skupinám, zejména nezaměstnaným mladým
lidem a migrantům
počet projektů podpořených programem, do nichž jsou zapojeny organizace z třetích zemí

SLOŽKA MEDIA:
počet lidí přistupujících k evropským audiovizuálním dílům z jiných zemí, než je jejich vlastní země, a podpořeným
programem
počet účastníků vzdělávacích aktivit podpořených programem, kteří se domnívají, že si zlepšili své schopnosti a zvýšili svoji
zaměstnatelnost
počet a rozpočet koprodukcí vyvinutých a vytvořených s podporou programu
počet lidí zasažených propagačními činnostmi B2B na hlavních trzích

MEZIODVĚTVOVÁ SLOŽKA:
počet a rozsah vytvořených nadnárodních partnerství (složený ukazatel pro laboratoře kreativních inovací a opatření v
odvětví zpravodajských médií)
počet akcí propagujících program pořádaný informačními kancelářemi programu
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