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LIITE I
Lisätietoja rahoitettavista toimista
1.

KULTTUURI-LOHKO

Ohjelman 4 artiklassa tarkoitetun Kulttuuri-lohkon painopisteisiin pyritään seuraavin toimin:
Horisontaaliset toimet:

(a)

Yhteistyöhankkeet;

(b)

Eri maista tulevien kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioiden
muodostamat eurooppalaiset verkostot;

(c)

Kulttuurialan ja luovien toimialojen Euroopan laajuiset foorumit;

(d)

Taiteilijoiden ja kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden liikkuvuus;

(e)

Tuki kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioille kansainvälisen tason
toimintaa varten;

(f)

Politiikan laatiminen, yhteistyö ja täytäntöönpano kulttuurialalla, myös
tarjoamalla tietoa ja vaihtamalla hyviä toimintatapoja tai pilottihankkeilla.

Alakohtaiset toimet:
(a)

Musiikkialan tuki: toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja
innovointia musiikkialalla, erityisesti musiikkiohjelmiston levitystä Euroopassa
ja sen ulkopuolella, koulutustoimia ja yleisöpohjan laajentamista
eurooppalaisen musiikkiohjelmiston osalta sekä tiedonkeruun ja analysoinnin
tukemista;

(b)

Kirja- ja kustannusalan tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään
monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia, erityisesti eurooppalaisen
kirjallisuuden kääntämistä ja markkinointia valtioiden rajojen yli Euroopassa ja
sen ulkopuolella, koulutusta ja vaihtoja alan ammattihenkilöiden, kirjailijoiden
ja kääntäjien osalta sekä alan kansainvälisiä yhteistyö-, innovointi- ja
kehittämishankkeita;

(c)

Arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöalan tuki: kohdennetut toimet, jotka koskevat
toimijoiden liikkuvuutta, valmiuksien kehittämistä, yleisöpohjan laajentamista
ja kansainvälistämistä kulttuuriperintö- ja arkkitehtuurialalla, korkealaatuisen
rakennuskulttuurin edistämistä, tukea kulttuuriperinnön ja sen arvojen
turvaamiselle, säilyttämiselle ja vahvistamiselle tiedotus-, verkostoitumis- ja
vertaisoppimistoimien kautta;

(d)

Muiden alojen tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään muotoilu- ja
muotialan ja kulttuurimatkailun luovien näkökohtien kehittämistä sekä niiden
markkinointia ja edustamista Euroopan unionin ulkopuolella.

Erityistoimet, joilla tehdään Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta ja
kulttuuriperintöä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi ja vaalitaan kulttuurienvälistä
vuoropuhelua:
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2.

(a)

Euroopan kulttuuripääkaupungit -toiminta (varmistetaan rahoitustuki Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätökselle N:o 445/2014/EU1);

(b)

Euroopan kulttuuriperintötunnus (varmistetaan rahoitustuki
parlamentin ja neuvoston päätökselle N:o 1194/2011/EU2);

(c)

EU:n kulttuuripalkinnot;

(d)

Euroopan kulttuuriperintöpäivät;

(e)

tuki eurooppalaisille kulttuurilaitoksille, joiden tarkoituksena on tarjota suoraan
Euroopan kansalaisille kulttuuripalveluja, joiden maantieteellinen kattavuus on
laaja.

Euroopan

MEDIA-LOHKO

Ohjelman 5 artiklassa tarkoitetun Media-lohkon painopisteissä on otettava huomioon maiden
väliset erot audiovisuaalisen sisällöntuotannon, levityksen ja saatavuuden sekä markkinoiden
koon ja erityispiirteiden osalta, ja niihin pyritään muun muassa seuraavin toimin:
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(a)

Audiovisuaaliteosten kehittäminen;

(b)

Innovatiivisen TV-sisällön ja sarjamaisen tarinankerronnan tuottaminen;

(c)

Mainonta- ja markkinointivälineet, myös verkossa ja käyttämällä tietojen
analysointia, jotta lisätään eurooppalaisten teosten esille saamista, näkyvyyttä,
saatavuutta valtioiden rajojen yli sekä yleisön saavuttamista;

(d)

Tuki muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten teosten kansainväliselle
myynnille ja levitykselle kaikilla alustoilla, myös hyödyntämällä useita maita
kattavaa koordinoitua jakelustrategiaa;

(e)

Tuki yritysten välisille vaihto- ja verkostoitumistoimille, jotta helpotetaan
eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhteistuotantoja;

(f)

Eurooppalaisten teosten mainonta alan tapahtumissa ja messuilla Euroopassa ja
sen ulkopuolella;

(g)

Aloitteet, joilla edistetään yleisöpohjan laajentamista ja elokuvakasvatusta ja
jotka on kohdistettu erityisesti nuorille katsojille;

(h)

Koulutus- ja mentoritoimet, joilla kehitetään audiovisuaalialan toimijoiden
valmiuksia mukautua markkinoiden kehitykseen ja digitaaliteknologiaan;

(i)

Eurooppalaisten tilausvideopalvelujen tarjoajien verkosto, jonka ohjelmistosta
merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

(j)

Eurooppalaisten festivaalien verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on
muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

(k)

Eurooppalaisten elokuvateatteritoimijoiden verkosto, jonka ohjelmistosta
merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia;

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,
Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o
1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,
Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (EUVL L 303,
22.11.2011, s. 1).
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(l)

Erityistoimenpiteet, joilla edistetään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta
audiovisuaalialalla;

(m) Tuki poliittiselle vuoropuhelulle, innovatiivisille poliittisille toimille ja hyvien
toimintatapojen vaihdolle, myös analyyttisten toimien ja luotettavien tietojen
toimittamisen kautta;
(n)

3.

Kokemusten ja osaamisen kansainvälinen vaihto, vertaisoppimistoiminta ja
audiovisuaalialan toimijoiden ja poliittisten päättäjien verkottuminen.

MONIALAINEN LOHKO

Ohjelman 6 artiklassa tarkoitetun monialaisen lohkon painopisteisiin pyritään erityisesti
seuraavin toimin:
Poliittinen yhteistyö ja ihmisten tavoittaminen:
(a)

Luonteeltaan monialaisen politiikan kehittäminen, kokemusten ja osaamisen
kansainvälinen vaihto, vertaisoppimistoiminta sekä kulttuurialan ja luovien
toimialojen organisaatioiden ja poliittisten päättäjien verkostuminen;

(b)

Analyyttiset monialaiset toimet;

(c)

Tuki toimille, joilla edistetään kulttuurin kautta tapahtuvan sosiaalisen
osallisuuden edistämiseen liittyvää valtioiden rajat ylittävää poliittista
yhteistyötä ja politiikan kehittämistä;

(d)

Ohjelman ja sen kattamien aiheiden tunnettuuden lisääminen, ihmisten
tavoitettavuuden parantaminen ja tulosten siirrettävyyden edistäminen
jäsenvaltiotasoa laajemmalle.

Luova innovointikokeilu:
(a)

Kannustetaan uusia luovuuden muotoja eri kulttuurialojen ja luovien
toimialojen risteyskohdissa, esimerkiksi hyödyntämällä innovatiivista
teknologiaa;

(b)

Edistetään innovatiivisia monialaisia lähestymistapoja ja välineitä, joilla
helpotetaan kulttuurin ja luovuuden, myös kulttuuriperinnön, saatavuutta,
levitystä, edistämistä ja rahaksi muuttamista.

Ohjelmayhteyspisteet:
(a)

Edistetään ohjelmaa kansallisella tasolla ja tarjotaan tietoa unionin politiikan
nojalla saatavilla olevan rahoitustuen eri tyypeistä;

(b)

Edistetään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä alan toimijoiden, laitosten,
foorumeiden ja verkostojen välillä ohjelman soveltamisalaan kuuluvien
toiminta-alojen ja sektoreiden sisällä ja välillä;

(c)

Tuetaan komissiota sen varmistamisessa, että ohjelman tuloksista tiedotetaan ja
niitä levitetään asianmukaisesti kansalaisille;

Monialaiset toimet, joilla tuetaan uutismedia-alaa:
(a)

FI

Puututaan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin muutoksiin edistämällä ja
seuraamalla monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä;
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(b)

Tuetaan mediatuotannon korkeita standardeja edistämällä yhteistyötä,
rajatylittävää yhteistyöhön perustuvaa journalismia ja korkealaatuista sisältöä;

(c)

Edistetään medialukutaitoa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus kehittyä median
kriittisessä tarkastelussa.
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LIITE II
Indikaattorit
Kulttuuri-lohko:
Ohjelman tuella luotujen kansainvälisten kumppanuuksien lukumäärä ja laajuus
Ohjelman tuen ansiosta kansallisten rajojen yli (maantieteellisesti) liikkuvien taiteilijoiden ja kulttuurialan ja luovien
toimialojen toimijoiden lukumäärä, alkuperämaittain
Ohjelman ansiosta luotuihin eurooppalaisiin kulttuurialan ja luovien toimialojen teoksiin, myös muista kuin omasta
maastaan peräisin oleviin teoksiin, tutustuvien henkilöiden lukumäärä
Ohjelmasta tuettujen sellaisten hankkeiden lukumäärä, jotka kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, etenkin
työttömiin nuoriin ja maahanmuuttajiin
Ohjelmasta tuettujen sellaisten hankkeiden lukumäärä, joissa on mukana kolmansien maiden organisaatioita

Media-lohko:
Ohjelmasta tuettuihin eurooppalaisiin audiovisuaalialan teoksiin, myös muista kuin omasta maastaan peräisin oleviin
teoksiin, tutustuvien henkilöiden lukumäärä
Sellaisten ohjelmasta tuettuihin oppimistoimiin osallistujien lukumäärä, jotka arvioidensa mukaan ovat parantaneet
valmiuksiaan ja työllistyvyyttään;
Ohjelman tuella kehitettyjen ja luotujen yhteistuotantojen lukumäärä ja budjetti
Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka on tavoitettu yritysten välisillä markkinointitoimilla suurilla markkinoilla

Monialainen lohko:
Muodostettujen kansainvälisten kumppanuuksien lukumäärä ja laajuus (yhdistelmäindikaattori luovien innovointikokeilujen
ja uutismediatoimien osalta)
Ohjelmayhteyspisteiden järjestämien ohjelmaa edistävien tapahtumien lukumäärä
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