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Täiendav teave rahastatavate tegevuste kohta
1.

KULTUURI TEGEVUSSUUND

Artiklis 4 nimetatud programmi KULTUURI tegevussuuna prioriteedid viiakse ellu järgmiste
meetmete kaudu:
Horisontaalsed meetmed:

(a)

koostööprojektid;

(b)

eri riikidest pärit kultuuri- ja loomeorganisatsioonide Euroopa võrgustikud;

(c)

üleeuroopalised kultuuri- ja loomeplatvormid;

(d)

loomeinimeste ning kultuuri- ja loomemajanduses tegutsejate liikuvus;

(e)

kultuuri- ja loomeorganisatsioonide rahvusvahelise tegevuse toetamine;

(f)

poliitika väljatöötamine, koostöö ja rakendusmeetmed kultuurivaldkonnas,
sealhulgas andmete esitamise, heade tavade vahetamise või katseprojektide
kaudu.

Valdkondlikud meetmed:
(a)

muusikasektori toetamine: mitmekesisuse, loomingulisuse ja innovatsiooni
edendamine muusikasektoris, eelkõige muusikateoste levitamine Euroopas ja
väljaspool, koolitusmeetmed ja publikuarendus Euroopa muusikateoste jaoks,
samuti andmete kogumise ja analüüsimise toetamine;

(b)

raamatu- ja kirjastussektori toetamine: sihipärased meetmed mitmekesisuse,
loomingulisuse ja innovatsiooni edendamiseks, eelkõige Euroopa kirjanduse
tõlkimine ja selle reklaamimine kogu Euroopas ja väljaspool, koolitus ja
kogemuste vahetamine sektori erialainimeste, autorite ja tõlkijate vahel, samuti
sektori rahvusvahelised koostöö-, innovatsiooni- ja arenguprojektid;

(c)

arhitektuuri- ja kultuuripärandisektori toetamine: valdkonnas tegutsejate
liikuvusele suunatud meetmed, suutlikkuse suurendamine, publikusuhete
arendus ning kultuuripärandi- ja arhitektuurisektori rahvusvahelistumine,
ehituskultuuri edendamine, kultuuripärandi kaitsmise, säilitamise ja
edendamise ning selle väärtuste toetamine teadlikkuse suurendamise,
võrgustike loomise ja üksteiselt õppimise kaudu;

(d)

muude sektorite toetamine: disaini- ja moesektori loovusaspektide arengu ning
kultuuriturismi soodustamise sihipärased meetmed, samuti nende sektorite
edendamine ja esindamine väljaspool Euroopa Liitu.

Erimeetmed Euroopa kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuripärandi nähtavaks ja
käegakatsutavaks muutmiseks ning kultuuridevahelise dialoogi soodustamiseks:
(a)
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Euroopa kultuuripealinnad – rahalise toetuse tagamine Euroopa Parlamendi ja
nõukogu otsuse nr 445/2014 kohaselt1;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse
liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr
1622/2006/EÜ (ELT L 132, 3.5.2014, lk 1).
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(b)

Euroopa kultuuripärandi märgis – rahalise toetuse tagamine Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1194/2011/EL kohaselt2;

(c)

ELi kultuuriauhinnad;

(d)

Euroopa pärimuspäevad;

(e)

toetus Euroopa kultuuriasutustele, kelle tegevus hõlmab suure geograafilise
katvusega kultuuriteenuste osutamist otse liidu kodanikele.

MEEDIA TEGEVUSSUUND

Artiklis 5 osutatud programmi MEEDIA tegevussuuna prioriteetide puhul võetakse arvesse
riikidevahelisi erinevusi audiovisuaalse sisu tootmises, levitamises ja selle kättesaadavuses,
samuti vastavate turgude suurust ja eripärasid ning neid prioriteete edendatakse muu hulgas
järgmiste meetmete abil:
(a)

audiovisuaalteoste väljatöötamine;

(b)

innovatiivsete telesaadete ja seriaalide tootmine;

(c)

reklaami- ja turustusvahendid, kaasa arvatud veebipõhised vahendid ja
andmeanalüüsi kasutamine, et suurendada Euroopa päritolu teoste tuntust,
nähtavust, piiriülest kättesaadavust ja publikuni jõudmist;

(d)

toetus riigiüleste Euroopa teoste rahvusvaheliseks müügiks ja levitamiseks
kõikidel platvormidel, kaasa arvatud mitut riiki hõlmavate koordineeritud
levitamisstrateegiate kaudu;

(e)

toetus ettevõtjatevahelisele suhtlusele ja võrgustikutööle, et hõlbustada
Euroopa ja rahvusvahelist ühistoodangut;

(f)

Euroopa päritolu teoste edendamine tööstusharu üritustel ja messidel Euroopas
ja väljaspool;

(g)

algatused publikusuhete arenduse ja filmihariduse edendamiseks, mis on
suunatud eelkõige noorele publikule;

(h)

koolitus- ja nõustamistegevus, et parandada audiovisuaalsektori ettevõtjate
suutlikkust kohaneda uute turusuundumuste ja digitehnoloogiatega;

(i)

Euroopa tellitavate videoteenuste võrgustiku tegevus, kelle programmist suure
osa moodustavad riigiülesed teosed;

(j)

Euroopa festivalide võrgustiku (võrgustike) tegevus, kelle programmist suure
osa moodustavad riigiülesed teosed;

(k)

Euroopa kinoettevõtjate võrgustiku tegevus, kelle programmist suure osa
moodustavad riigiüleste filmide linastused;

(l)

erimeetmed tasakaalustatuma soolise osaluse toetamiseks audiovisuaalsektoris;

(m) poliitilise dialoogi, innovatiivsete poliitikameetmete ja heade tavade
vahetamise toetamine – sealhulgas analüüsitegevuse ja usaldusväärsete
andmete esitamise kaudu;
(n)
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kogemuste ja oskusteabe vahetus riikide vahel, vastastikune õppimine ning
võrgustike loomine audiovisuaalsektori ja poliitikakujundajate vahel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta otsus nr 1194/2011/EL Euroopa
kultuuripärandi märgist käsitleva Euroopa Liidu meetme kohta (ELT L 303, 22.11.2011, lk 1).
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SEKTORIÜLENE TEGEVUSSUUND

Artiklis 6 nimetatud programmi SEKTORIÜLESE tegevussuuna prioriteedid viiakse ellu
järgmiste tegevuste kaudu:
poliitikaalane koostöö ja avalikud suhted:
(a)

poliitika väljatöötamine, kogemuste ja oskusteabe vahetus riikide vahel,
vastastikune
õppimine
ning
võrgustike
loomine
kultuurija
loomeorganisatsioonide ning poliitikakujundajate vahel sektoriüleselt;

(b)

sektoriülene analüüsitegevus;

(c)

toetus tegevustele, mille eesmärk on piiriülese poliitilise koostöö edendamine
ja sellise poliitika väljatöötamine, mis käsitleb sotsiaalset kaasamist kultuuri
kaudu;

(d)

programmi ja selle teemade tundmise parandamine, inimesteni jõudmise
edendamine ja tulemuste liikmesriigi tasandist kaugemale ülekantavuse
toetamine.

Loova innovatsiooni labor:
(a)

uute loovuse vormide edendamine eri kultuuri- ja loomesektorite
ristumiskohtadel, näiteks innovatiivsete tehnoloogiate kasutamise kaudu;

(b)

innovatiivsete sektoriüleste lähenemisviiside ja vahendite edendamine, et
lihtsustada kultuuri ja loometegevuse, sealhulgas kultuuripärandi
kättesaadavust, levitamist, edendamist ja turustamist.

Teabepunktid:
(a)

programmi edendamine liikmesriigi tasandil ja teabe jagamine liidu poliitika
raames kättesaadava rahalise toetuse erinevate liikide kohta;

(b)

piiriülese koostöö elavdamine spetsialistide, institutsioonide, platvormide ja
võrgustike vahel programmiga hõlmatud poliitikavaldkondades ja sektorites
ning nende üleselt;

(c)

komisjoni toetamine selles, et tagada programmi tulemuste vahendamine ja
levitamine kodanikele.

Uudismeediasektorit toetavad valdkonnaülesed tegevused:

ET

(a)

meediasektorit puudutavate struktuursete muutuste käsitlemine, edendades ja
jälgides mitmekesist ja pluralistlikku meediaruumi;

(b)

meedia kõrgete tootmisstandardite toetamine koostöö, piiriülese koostööl
põhineva ajakirjanduse ja kvaliteetse infosisu edendamise kaudu;

(c)

meediapädevuse arendamine, et võimaldada kodanikel arendada kriitilist
meedia hindamise võimet.
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Näitajad
KULTUURI TEGEVUSSUUND
Programmi toetusega loodud riikidevaheliste partnerlussuhete arv ja ulatus
Programmi toetuse abil piiriüleselt (geograafiliselt) liikuvate kunstiinimeste, kultuuritegelaste ja/või loovisikute arv,
päritoluriikide kaupa
Nende inimeste arv, kes tutvuvad programmi abil loodud Euroopa kultuuri- ja loometeostega, sealhulgas teistest riikidest
pärit teostele
Ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, st töötutele noortele ja rändajatele suunatud ja programmist toetatud projektide
arv
Kolmandate riikide organisatsioone kaasavate programmi toetusega projektide arv

MEEDIA TEGEVUSSUUND
Nende inimeste arv, kes tutvuvad teistest riikidest pärit audiovisuaalteostega, mida toetatakse programmiga
Nende programmiga toetatud õppetegevuses osalejate arv, kes leiavad, et nad on oma pädevust ja tööalast konkurentsivõimet
parandanud
Programmi toetusega väljatöötatud ja loodud ühistoodangu arv ja eelarve
Nende inimeste arv, kelleni jõuti ettevõtjatevahelise edendustegevusega peamistel turgudel

SEKTORIÜLENE TEGEVUSSUUND
Moodustatud riikidevaheliste partnerluste arv ja ulatus (loova innovatsiooni laborite ja uudismeedia tegevuste koondnäitaja)
Teabepunktide korraldatud programmi reklaamimise ürituste arv
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